


நிவமயம், 

திருச சிற்றம்பலம் 

சைவத் திருநெறிப் 

பன்னிரு-திருமுறைத் Srv. 

CPA BIND — 

இஃது 
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் 

ப்ரீலபஸ்ரீ. ஆறுமுக நாவலரவர்கள் 

மருகரும், மாணாக்கரும், வித்துவசரோமணியுமாயெ 

ஸ்ரீமத். ந. ௪. பொன்னம்பலபிள்ளையவர்கள் 

மாணுக்கரும், 

யாழ்ப்பாணம் இந்துகாலீஜ் 

தலைமைச் தமிழ்ப் பண்டி தருமாகிய 

பர். ஆ.மு.சோமாஸ்கந்தபிள்ளையவர்கள் 

சைவவித்தியாசாலைகளிறனுபயோக த இற்காக் தீ இரட்டியத, 

யாழ்ப்பாணம் 

சைவப்பிரகாச யந்திரசாலை, 

விரோதிகரு த் த... 

1912,





a. 

சிவாயம், 

இர் சிற்றம்பலம் 

சைவத் இருதெறிப் 

[ !ன்னிரு திருமுறைத் 
இரட்டு. 

ச வேடு We ed) எ 

க-ம் வகுப்பு. 

தேவாரம். 
  

இருஞானசம்பந்ததூர்த்திநாயனார். 

க-ம் திருமுறை. திருப்பிரமபுரம். பண்- நட்டபாடை. 

Hora pf Due, 

மராரிடையசெலியன் விடையேறியோர் தாவெண்மதஇிகூடிக் 

காரிடையஈடலைப்பொடிபூசிரயென்னுள்ளங்கஷர்கள்வன் 
எடையமலரான் முனைகாட்பணிர்ே தத்தவருள்செய்த 
பீடுடையபி மாபுரமேலவியபெம்மானிவனன் றே. (௪) 

௧-ம் திரு. திர$சிவபுரம். பண் - வியாழத்தறிஜ்சி, 

இன்கு"லிரைகெழும்யாழ்மூரல)த் 
சன்சு£மருவியாதுானகா 
பொன்சரைபொருபழங்காவிரியின் 
மென்சரைமருவியச௮பு ரமே. (2.) 

உ-ம் திரு. திநச்சிக்கல, பண் -டந்தளம். 

வானுலாவுமதிவாஈ துலாவும்மதின்மாளிகை 
சேனுலாவுமலர்சசோலைமல்குர இகழ்சிக்கலுள் 
வேனில்வேளைவிழித்திட்டவெண்ணெய்ப்பெருமானடி 
ஞானமாகநீனைவார்வினையாயினகையுமே. (௩)
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அழ்தகையசழு* கயா 95.௦ 
ரு, ௪ , ந 

ன குதவாய்! 

௪-ம திர திருஙதிகைவீரட்டானட் is sw-Carrvos 

கூர்.ரபினவாறுவிலக்ககலிர்கொிமைபலசெம் _னசானறிமயன் 
எற்ரு.படிக்கே.பிரவம்பகலும்பிரியாதுவண। குவனெப்பொழுது 
தோற்றாென்வ.பிற்றின சம்படி 2யகுடே ரரி ஏடக்கிமுட 6௫.10 
ஆற்றேனடியேன திகைக்கெடிலவீரட்டான $துரையம்மானே, (1௬) 

௪-ம் திர திரவங்கமால. பன் - சாதாரி, 

தலையே$வணஙகாய், தலை-மாலைதலைக்கணணிர் நு 

தலையாலேபலிதேருர் தலைவனை ௮.நலையே£வணங்காய், (௬) 

கண்காள்காண்மின்களோ.கடல்-ஈஞ்சுண்டகணடன் ரன்னை 

எண்டோள்வீூநீன் முடும்பிரான்றன்னைக்,கணகாள்காணமின்௧களோ, 

செவிகாள்கேண்மின்சகளோ சிவன்-எம்மிறைசெம்பவள [ளோ, 
எரிபோல்மேனிப்பிரான் நிரமெப்போ துஞ்.செவிகாள்கேண்மின் ௪ 

மூக்கேநீமுரலாய்,முது - காரரைமுச்சணனை 
வாச்கேகோக்தியமஙசைமணாளனை.மூச்சே £மூரலாய், (௬) 

வாயேவாழ்த் துகண்டாய்,மத -யானையுரிபோர்ச்துப் 
பேய்வாழ்காட்டக த தாடும்பிரான் ஈன்னை,வாயேவாம் ரதுகணடாய் () 

கெஞ்சேநீநினையாய்,ரிமிர்-புன்சடைநின் மலனை 
மஞ்சாடும்மலைமஙகைமணாளனை,கெஞ்சேநீரீனையாய், (௧௧) 

கைகாள்கூப்பித்தொழீர்,கடி-மாமலர் தூவிரின் று 
பைவாய்ப்பாம்பரையார்த்தபரமனைச்.கைகாள்கூப்பித்தொழீர், (௧௨) 

ஆச்கையாற்பயனென்.,௮ரன்-கோயில்வலம்வர் து 
பூக்கையாலட்டிப்போற்றியென்னா சவிள் ஆக்கையாற்பயனென், () 

கால்களாற்பயனென்,சறைக்-சகணடனுறைகோயில் 
கோலக்கோடரச்கோகரணஞ்சூழாக், கால்களாற்பயனென். (௧௪)



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு. i 

உற்ளாராருளரோ,உபிர்-கொண்டுபோம்பொழுது 

குற்றாலத்துறைகூச்சனல்லானமச்,குதிறாராருளேே (கரி) 

இறுமார்திருப்பன்கொலோ ஈசன்-பல்கணகெண்ணப்பட்டுக சிறு 

மானேந்திபன் சேவடிச்சழ்சசென் றங,கிறுமார் இிருப்பன்கெர2லா 

கேடிச்சண்டுகொண்டேன், திரு-மாலொடுரான்முசனுக் (டேன் 
மேடிசேடொணாச்சேவனையென்னுள்ளே,தேடிக்கணடுசகொண 

௪.ம் திந. திநவாவடூதுறை நேரிரை 

மாயிருஞாலமெல்லாம்மலரடி வணஙகும்போலும் 

பாயிருஉகஙகையாளைப்படர்சடைவைப்பர்போலுவ 

காயிரும்பொழில்கள்குழ்ர் சகமுமலஞரர்க்கம்பெ ன் 

ஆ.பிரஙகொடுப்பர்போலுமாவடுதுறையனாரோ, (௬௮) 

௪-ம் திந. திநப்பாதீரப்புலியூர் தரவிநந்தப் 

சன்றாளுமாயெனச்கெர்கையுமாயுடன்றோன் நின mus 
மூன்ராயுலகம்படைக தகர தான்மன ச் துள்ளிரு௧௧ 

என்றானிமையவர்க்சன் பன் நிருப்பா திரிப்புலியூர் ந 
தோன்றாத்துணையாயிருந்கனன் றன்னடியோஈ களுக்கே (௧4) 

௫-ம் தந, கோயில்தீநக்தறுந்தோகை 

௮ன்னம்பாலிக்குர் தில்லை*ிற்றம்பலம் 

பொன்னம்பாலிக்குமேலுமிப்பூமிசை 

என்னம்பாலிக்குமாறுகணடின்புற 
இன்னம்பாலிக்குமோவிப்பிறவியே, (2.0) 

௬-நீ தீந. கோயில பேரியதீரநத்தாண்டகம். 

அ௮ரியானையர் தணர்தஞ்சிர்சையானை 
அருமழையின க த்தானையணுவையார்க்குர் 

தெரியாததத்துவனை ததேனைப்பாலைச் 

திசழொளியைத்சேவர்கட௩ககோனைமர்றைக் 
SAWCT GT OF IPSUM ESOT WEE Dan Ns 

கனைகடலைக்குலவரையைச்சலர் துரின் ஐ 

பெரியானைப்பெரும்பற்றப்புலியூரானைப் 

பேசாதராளெல்லாம்பிநவாநாளே, (௨௧)



௪ சைவத் தஇருநெறிப் 

கர்ரானைக்கஙகைவார்சடையான் ரன்னைக் 

சாவிரிசுழ்வலஞ்சுழியு கரு இனானை 
அறு ம்குமலந்தார்க்குமருள் சசெய்வானை 

அரு ம்புகுவானையறிர்ரோமன்றே 

மர்ருுர்ன்னொப்பாரில்லாதானை 
வானவர்களெப்பொழுதும்வண (டியேழு்தப் 

பெச்றானைப்பெரும்பர் ஈப்புலியூரானைப் 
பேசா சாளெல்லாம்பிறவாராளே, (௨௨) 

௬-௩ சந கிரவாவடுதுறை திரநத்தாஷ்டகம். 

இரு 2வுியென்செல்வமேதேனே வானோர் 

செழுள்சகுடேசெழுஞ்சுடாற்சோதீமிக்க 

உரு? யென்னுவேயென் தூனேயூனின் 

“ ள்ளமேயுள்ளகதிளைளேரின் ற 

சருவேயென்க ர்பகமேகண்ம்ணகண்ணிற் 
கருமணியேமணியாபொலவாய்காவாய் 

அ௮ருவாயவல்வினைகோயடையாவண்ணம் 

ஆ ண்டுறையுறையுமமாரேோறே, (௨௩) 

HEH T APTS B G1 @yt. 

எந் தீர, திரவேண்ணெய்கலலூர் பண்- இந்தளம், 

பி2 நாபிரைசுடபெருமானேயருளாளா 
எததான்மதவாமேர்னைர்கின்றேன்மன ச. துன்னை[டறையுள் 
வை / மாய்பெண்ணைதசென்பால்வெண்ணெய்சல்லூரருட் 
௮2 ரவனக்காளா.பினியல்லேனென லாமே, (௨௪) 

1-555 திருத்தொன்டத்தொகைப்-கோலலிக்கேளவாணம், 

இல்லைவாழர் ணர் தமடியார்க்குமடியேன் 
இரு ?லகண்டத்துக்குயவனார்க்கடியேன் 

இல்லையேயென்னாதவியற்பகைக்குமடியேன் 
இளையான் றன்குடிமாறனடியார்க்குமடியேன் 

செல்லு மாமிசவல்லமெய்ப்பொருளுக்கடியேன் 
விரிபொழில்சூழ்குன்றையார்விறன்மிண்டர்ச்சடியேன் 

அல்லிமென்முல்லையர் தாரமர்ரீதிக்கடியேன் 

ஆரூ “ஞரூரிலம்மானுக்காளே, (௨௫)



பன்னிரு திருமுறைத் இரட்டு, (றி 

மாணிகச்கவாசகசுவாமிசள். 

திருவாசகம் 

9 5 திரு AHF TSH, 

பய் ரனருபிலிகாலி?ர், எள்விடையாரஈழர்கென் 

உடன் ரலைவை/துர்சகணரீ। தும்பி நும்பிபுள்ளம் 

(பாப் ரன்றவிராருன்ணைப்2பார்றிகயரய2போற்றியியன்ணுவ 

ுஈஃரமின்ழெலிப்ட எடையாயென்னை 2 சணசிகொள்மிள், (2 ஈ) 

திருக்கோவையார். 

Ab Fh 

~ . . ந உவ 

நவ௱ர் ராரா ப ௮ளிர்சாறிகளிஈர்கிவலை 6 
ச ட ச . ர் . 

குருவளர்பூ புகுமிழ் 2சரவகுபை காம்ரள் கொண்டோ. கய 

ஈருவளர் நாலேியொர்வல்விபிஏ அல்கியனஈடைலாம்ர் 
[் துநவ௱ர்காமம்சன்றென்றிச 2சராடிபோன்றொளிரசின் ம... (0) 

இருமாளிகைத்தேவ/ 

திருவிசைப்பா. 

௯-நீ் தீரு கோயில் பன ஜ்மம், 

வளிவளர்விளக் 2கபுலப்பிலாவொன்சே 

உணர்ஒசுழ்கடச் ) 2தாருணர்மவ 

பெளி௫ளர்பளிககின் நிரண்மணிக்குன் றே 

சி 7துட்டி மெகுர்ோசனே 

அளிவளருள்ளழதானர் தக்கணி3ய 

அமபலமாடாஙகாக 

வெளிவளர்தெய்வக்கூத்துகக்தாயைத் 

தொண்டனேன் விளம்புமாவிளம்பே, (2௮) 
2



௬ சைவத் தஇருநெறிப் 

சேம் தனா/ 

திருப்பல்லாண்ட 

௯-நசிரு கோயில பான-பர் டப் 

மன்ணுகடில்லைவளர்கஈம்ப b UT BM ACHE BT CITI VU 

'பிபான்னின்செய்மணடப 9 நள்ளேபுகர் HI 3 ப our ர் os at 

அன்  ஈடைமடவாளுமைகானடியோழு கரு ரபுரிஈ வ 

பின்னைப்பிரவி.பறுச்கடி ஈறி ரபி பர்குப்பபவாணிகற ஒ2ம, 

கிருநமூல நயன i 
திருமக்கிரம் 

%0-ந திர 

DOO a IT (my BOOT LD ToT AGO OAT «aT Mh off 

ரின்னைன்மூன்றினுணான்குணர்கச் பாணாவு 

(வன் னைனாறுவிரிர் னனேமும்பா்ச POT ED £ (நி 
சென்றவன்றானிருர் சாணுணர்ர்ெட்டட (1 D) 

காரைக்காலமமைய।/ 

அற்புதத் திருவந்தாதி 
மர-ந தீர 

பிறர் துமொபிபபின்॥ பின்னெல்வாஙகா3ல 

இறர்துன்்சேவடியேசேர்நம் ன் 7 ஈக்ி௩பழம் 
MUO GhGHTOM 1 BoM. BAITS GB) ro பூமா Lem 

எஞ்ஞான்றுடர்ப்படடர் ( ௩௧) 

திருத்தோண்டர் பேரியபுராணம் 

௧௨-ந் தீர 
உலகெலாமூணர்க்ேதோதற்கரியவன் 
நிலவலாவிய$ர்மலிவேண்யன் 
அலஒல்சோதியனம்பலதழ் வொன் 

மலர்சிலம்படிவாழ்த்திவண(குவாம், (௩௨) 

இருச்சிர்றம்பலம்,



பன்னிரு திருமுறைக் இரட்டு. aT 

௨-ம் OIL, 

தேவாரம். 

BD (ORION FDI FAP! SD wii 

ரர கரு பவ SRAM AD TION - BLL LITEM 

ரு +) r PDLIID 

> arr Gon (Lpeaw Lj a 1157'S) ாரிமுடனாகிபகொருஉன் 

பெண்ணாடு பெருமான் மலைஇருமாஎனர் TL 

மணணுாச் ஊவருவி/இ ண்மழலம்முழவரிரும் 

அண்கமலை ழுவராவனை வழுவா வணமறுமே, 

௨-ந் தீர திநுயாலஙாய திந$ற்றுபபக்கம் பா சாந்தா ர 

மர்ரி மாவ று வானவாமேல ஏறு 

சுடாமாவதுரறு துநெகப்பவெதுரீறு 

/சதாமாவது “று சமய 5 பிலுள்ளது ட்று 

சொதுவாவாபுமைபஙசன் நிருவாலவாயான்றிந ரே, (௩) 

வே நிலுள்ளது! நுவெர்துயர்சாப்பது£று 

போரந்ருவதுறு புன்மை லிரப்ப ஒறு 

6b SGM துறு வணமைபிலுவ்ளர்று 

சீமப்புனல்வயல்சூழ்ர ) ]நவாலவாயான்றிரு12ற 2 

முர்திரருவது நு முனிவரன் வது £று 
சதயெமாவதுரிறு சக்கோர்புகழ்வது “று 

ப,திரருவதுரீறுப வவ ஜியதுரிறு 
இ இதருவது “று ரிருவாலவாயான்றிரு றே (2) 

காணவினியதுறு கவினைகருவதுரீறு 

பேண்யண பவர்ச்கெல்லாம் பெருமைகொடுப்பது£று 
மாணநர்தகைவது£று மதியை தருவது £று 
சேணந்தருவதுகீறு தருவாலவாயான் றிரு$ ற (௫) 

பூசவினியது*று புண்ண்யமாவது?று 

பேசவினியது$று பெருர்உவக்தோர்களுச்செல்லாம் 
அசைகெடுப்பது£று வர் ரமதாவது£று 

சேசம்புகழ்வது$று இருவாலவாயான் மிரு$ே, (a)



Of சைவச் கிருநெறிப் 

யீ. fF TIS Mad roms gs று 

Aniahiem@ LUE 2 term HI gy 

பொரு ம ர. றபுரச ரபூசபகெண்ராிறு 

இரு ரகுமாரிகைரு ௩. ௫5 79ம7பாகு றிரு/ மற... எ) 

எயிலதுகடடது Wo Hoey TT நு 

wil vVuUAA oP Murra urta RM 2 

அலை sHsug 2 ம ரசிய ந 

Vida sou I FY உ ரபாண JR Om ( of} 

இரகணன gf 1 23 mm தரவு று 

பாண ஒறு PUMA Ls MU aD 

Ta ott ora Ff? து மாஒது 

௮ ரண குஈிபூமேளரியாலராடா எதிகுர்ழீற ௬) 

மாஜாடமன பா! உண்ணுமாறு oy 

 உண்றெபொடி று Co yo ATE bor ]மப்பறு 

எலவடமமபிடாழாமகு TIFT HA 5 று 

Ye Ww Fev J Oo fo we ature sin றே (ம) 

குண்டி உஉபாக ளாடு எாஈஇிபாகூ பழு டக 

கணடிசைபமபிபபதுரீற நர ரபிரியஙு று 
எணமசைபபட்டபொருரா 2. BR Som BL RIP 

AO IGA thoi aH மாலகாயானறிராமிஉ.. (தந) 

ஆ௱றலடஉஙிடையேறு மா -மாயானறிருரிறறைப 

போறறிபபலிர நா௩மபூசு னஞானச௦பஈ ரன 
பேரறி மெனனரடடி ற௱ நிபபிண்யாயின ரச 
சாறறியபாடடீகளப துமவஉமாகலலாசா22.. (௪௨) 

௬ந்கிரு பளரபாகரத சிரபாபாக் கப பண காந்தாரபத மம 

துலா துருாலிலாமமபொழரிறுச 
Geer samt» sf னை மினா டொறும 
௪ ஞுகமற௱டிவாழு கவச கூற 
சஞ்சல ை ர ஞூ.செழு7 தும (௧௩) 

இருந வுந்நரசு நயனா, c 

௪ ந் திரு நமர்சிவாயத்திராஈக்கம் பண்- காநீ்தாரபத்சமம் 

சொறநறுணை?2வதயனசோதிவானவன 
பொரறுண_திரு3டி பாரு ;ககைதொழக



பன்னிரு தஇிருருறைக் இரட்டி, 

கற்றுணைப்பூட்டியோர்கடலிர்பாப்சசிறும் 

meow TAS BO FRAT A 
uv “a ம் ஓ o 

௪.ந் நீந நரப்புரமார் vt de - OES AD. 

செய்யர்வெணெணூலாக ருமான்மறிநுள்ளுப 

கையர்கனைகடிலகட்டியகாவினர் 
மெய்யர்மெய்ர் ன் உ சகல்வாரஉர்கி கண்றும் 

பொஃப்யர்புசலுரர்ப் (ிகடையாமீ், 

௪-௩ கரு சிரு (ொம்றியூா கிருநேோ்ரை 

5 ம்பினேன்கூட்டைவாளாவளள )ோர்கொடமைவை துக் 
காம்பிலாஜுூளைமபாலக்கரு கர மீறமுகக்கமாட்டேன் 
பாம்பின்வாயகசடைபோலஃப்பலபல/ னைகஇன் மோனை 
அம்பிரபுய்யக்சொளவாயொற்றியூரூடையமீகாவே 

௪-ந் தீர. திருத்நூங்காைமாடம் திநவிரத்தட். 

( ௩௪) 

(௪7) 

(௧௬) 

பொன்னார்திருவடிக்கொனறுணடுவிணணப்பம்போத்றிசெய்.யும 
TAT HME TN 5B) FEN T 1 oT BLANC Big OM FOV 

மின்னாருமூவிலை -சூலமென்மீமற்மிபாறிமீமவுகொண்டல் 

துன்னாகடர்மை.புட்ேயேகானைமாடசசுடர்கி கொழுர்ே 5, 

௫-நீ தீந திருமழமைக்காடு தீநந்தறுந்தோகை 

பணணினேர்மொழியாளுமைபஙகரோ 

மணணிஞர்வலஞ்செய்மறைக்காடரோ 

கண்ணினாலுமைக்காணக்ககவினை த் 
தஇண்ணமாகத திற பருள்செய்மினே, 

௬-ந் தீர. திநநாகைக்காரோணப் திநத்தாண்டகம், 

பாரார்பரஉம்பழன த மானைப் 
பருப் தத தானைப்பைஞ்ஞீலியானைச் 

சீரார்செழும்பவளக்குன் ரொப்பானைத் 

இகழுச் திருமுடிமேற்றிககள்கூடிப் 

பேராயிரமுடையபெமமான் தன்னைப் 
பிதர்சன்னைக்காட்டுக்கரியான் ஈன்னைக் 

காரார்கடல்புடைசூழர் தணாகைக் 

காரோணச்செஞ்ஞான் றுககாணலாமே. 

MAHAMAHOPADHYAYA 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

81 முயரயபாார ராமர



&() சைவத் இருரெறிப் 

விணமீணோ(பெருமானைவீரட்டாரோ 

(வண ீறுமய்க்கணா ஈ மீமனியானைப் 

பேணணானையாணா௱ப் 2படியாணப் 

Gam name ) பணபுவியூ। பே mt wytesr 
அணணாரலையாளனையானை* மெ 

அடர்யாநால ரறிரு £. அம்மான் ஈன்னைக் 

ச ணாணர்கட3புடைருழக் ஏாறரைக் 

சாரமாணடிபி, சபான்ற சாணலாமம, (௨௰) 

GG Hi திரர்சியுாம், நிருத்தாணடகம் 

2 ரவன் சாணவான அர்க்௬ு 2மலானான சான் 

ட மொடு 4m ol reo Md மும்மறைகளாந வகும் 

அண்ணன் ஈரகுறனைக் அமாடியன் தானா 

1 168) BT MOT GOH WV VCO ers Be 0B) Fy 

காணசன்சாணசானவணுக்கரள்செய்சான்காண 

உரு துவாரி1ய/ நதுக்கமல நீறும் 

ட னவன்சாணமென்ரடையாசகெல்வன்றன்காண 
சிவனவன்காணிவபா/ெஞ்செல்வன்ரா னே. (௨௧) 

சு-ந த்ர HRM திரக் நா வடகம், 

£லைபெறுமாரண்ணுதிமயெஞ்சேரிவா 

் ரலஓுமம்பிராணடையகோடபிில்புக்குப் 
புலர்வரன்முன வ௫ட்டுமெழுக்குமிட்டுப் 

பமாலைபுனைரேே ரகிப்புகழ்ர் துபாடி ம் 

லையா க்கும்பிட்டுக்கூ. / துமாடிச 
சவராசயபோறறிபிபார்றியென்றும் 

அ௮லைபுன ல்சேர்செஞ்சடையெம்மாதீயென்றும் 
அரூரவென்ரென்றேயலருரில்லே, (௨௨) 

சுந்காகூர்த்திநபபனார் 
ஈ-ந் தீர திருக்கோளிலி பா. - நட்ட மாகம், 

டீஈர்னைக்சநடியேனுமைரி5கலுஙசைசொழுவேன் 
உரளானகணமடவாளவள்வாடிவ தந் தாமே 

கோளிலியெம்பெருமான்குண்டையூர்சசஉெல் ஓப்பெற்றேன் 
ஒளிலையம்பெருமானவையட்டி 32 ப்பணீயே (௨௩)



பன்னிரு திருரறைம் திரட்டு, க்க 

ந நந. தீிருமபா பாடி பா - நட்டராகம். 

பொன்ஞார்2மேனியனைபுலி/ லய க்கை / த 
மின்ளனாசெஞுாடைமேன்மிளிர்கொன்றையணிர் வனே 
மன்ம்ன மாமணிமயமழ பாடி.புண்மா ளிக்கமே 

அன்சோயுன்னையல்லாலினியாடைானைச்கேனே (2.5) 

-நத்ந சருத்தோ ஒஉடத்தொலை அட்சோலலிக்கேரவாஅம். 

ம லைமலிர் 9வேளம்பிபியரிப ர்க்கடியேன் 
TOT ET ன் ரனடியார்கிருமடியேன் 

கலைமலீர் சரஈர்பிரணணப்பாம்கடிமியன் 

ஈடவூரிர கலையன் ॥ னடியார்க்குமடியேன் 

Wey LYE GD [al ell off CO LLM GO HB TET PET 

எஞ்சா /வாட்டாயனடியார்க்கு ஈடியேன் 
அலைமலிர் பபுனன் மவகையாளனாயர்ச்கடியேன் 

ஆரு கரூரிலம்மானுச்காளே, (௨௮) 

(NTA bhANTHIAUO BAT, 

௮-௩ கந. தரஙாரகம். நீந்தலவிண்ணப்பய், 

கடையவனேனைக்கருணைபிஞாகலந் ரண்டுகொண்ட 
வடையவனேலிட்டிடுகணடாயவி றல்வே உகைபின்றோல் 
உடையவனேமன்னுமு$டாசோசமங்கைக்காசே 

ச௪டையவனே சளர்ந்பேனெம்பிரானென்னை 1 ஙஇிச்கொள்ளே, () 

௮-ந் தந தீநம்கோலையார். 

அண்ியும மிழ்ச் துிமன்னாவி.யுமாயவன் றில்லை சிர். நா 

மணியும்பராறியாமறரையோனடிவாமழ் *$2லரிற் 

பிணியுமத ர்குமருக் தும்பிரழப்பிரழமின்னும் 

பணியும்புடைமரு வஇற்பெருர்சோழிபடைக்கண்களே, (௨௭) 

௯-ந் தீர. தீநவிரைப்பா, கோயில் பண்பஜ்ரமம், 

கற்றவர்விழுங்குஙகர்பசச்சனியைக் 

கரையிலாக்கருணைமாகடலை 

மற்றவரறியாமாணிக்கமலையை 

மதிப்பவர்மனமண விளக்கைச



௧௮ சைவத் கிருநெறிப் 

செற்ரவர்பாரயகள்செற்றவெள்டெவனை ம 

இருலீழ மிழலைலீர்றிருக்க 
கொற்றவன் ரன்னைக்கணகெண்டுள்ளய 

குளி! வென்சண்கு ரிர்ஈ்சனவே, (௨௮) 

௯-நீ திர. கிரப்பல்லாண்டு, கோயில் பன் பஜ்சமம் 

மிண்மென ச $வாபோமின் ௧ண௦ெ ெய்யடி பார்கள்விரைர துவம்மின் 
கொண்டுககொடுதது குடி. குழி.மி ர்க்காட்செய்மின் குழாமபுகுச் 

தணடஙகடகர் /பொருளளவிலலோரானச் (ளெள்ளப்பொருள் 

பணடுமின் நுமென் றுமுள்ளபொருளென்றேபல்லாணகெறுதுமே () 

௧௦-நீ தீர திருமந்திரம், 

அன்புசிவமிரண் டன்ப “றிவிலார் 

அன்பேசிவமாவதாருமநிகிலர் 

அ௮ன்பேசவமா௮ாருமறிர் பின் 

அன்பேசிவமாயமர்ர இருப்பாரே, (௩௰) 

௧௧-ந் தீர, பொனவண்ணத்தந்தாதி, 

பொன்௮வண்ணமெவ்வண்ணமவஉண்ணமேனிபொலிக்தஇில ௨ 

மின்வனணவெவ்வண்ணமவ்வணணம்லீழ்சடைவெள்ளிக்குன் சர் 
தன்வணணமெவ்வண்ணம௮வண்ணமாலவிடைமன்னைக்கண்ட 
என்வண்ணமெவவணணமவ்வணணமாகியகீசனுக்கே, (௩௧) 

௧௨-நீ தீந. தீநத்தோண்டர் பேரியபுராணம். 

ஊனடைச் சஉடம்பின் பிறவியய 

தானடைர்தவறுதியைசசாருமால் 

சேனடைர் தமலர்ப்பொழிர்றில்லையுள் 

மாஈடஞ்செய்வாதர்பொற்றாடொழ, (௩௨) 

AGERE vibe,



பன்னிரு திருமுறைத் இரட்டு. Bh. 

உ-ம் வகுப்பு 

திருஞானாம்பந்தசறர்த்திசாயஞஷர் 

சருகிரு தருர்2ரங் ர ரட்டங்ருடி டடண் - பாரந்கமடாரா] 

4) 548) 1 1 மபல.ம௦ 

Bea yG ero Ta Ava o water Oto 

cp 2G) காண்டு OF LO WIT TPL LTS It Lat (Ew Le 
௪ ச் 

இறா சா ணப வணபடரைபுபூெயகாம்ட। படி. ஆப 

fom Vo) BT oT Ln BoMTL. = Teor ஈணபழீசச மானே 

க-ந தரு திரு ாராயத்நுறைபல-யே ராறு) 

றுமீசாவேே ராமேனிய/மீஈரிழை 

FD CONAN INTL Ho WTI 

UT Gan லைசகையாப ரய துறை 

ஆறுமசாசடையணணமல (2) 

2 $85 SHC னைநாடு பன் சகாயாய் 

பேபடைபாபிரிவெயதுமபிளளை.பிமனாடுள்ள* ளை 

ATMA A மசிபறுவை புவேணடாவொனறும் 
சேயன் சராளுமைப௩ கன் வெணகாம்டுமுக்குளடா 

கோய்வினையாபலா$மமை; போாயாவார்தீவினையே ( ) 

ர-நீ கிரு பல்லவனிீர்காய் பன் - pCa gh 

பாசுபாண் யா்பாடலலிணையர் 

பட்டினத்துறைபைலலவனீசசர த 

உபசுபேணி* ன்றாரிவா சன்மையறிவா ரர் (௪) 

பட்டதெறியர்ஈகட்டமாடவெர் 

பட்டின சதுறைபல்லவனீசசாச் 
திட்டமாபிநப்பாரிவர் சன்மையறிலாரா£ (ர) 

இருதாவுக்கரசு நாயனார். 
௪-ந் தீந. திநவாநர் பண் - காந்தாரம். 

பாடிளம்பூ2உதினானும்பவளசசெவ்வாய்வணண 2 மானும் 
கூடிள மன் முலையாளை கடியகோல ச்தினானும
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உளி9உணபிற௱பாறுபிமாளிகழகுல இன்று 

AT NIT LIME ரறுமாக மார மம (௬) 

BEA TAC WER DUET ர Fle t 

cored nn rtaurilitdoum 2s ave oibl+ 

For 19௪ gar cur Jede Wer vtAn but ay 

ண பாரை mae) Dye Pur BuO mom 5 

அணைபுமுனணாவை் சாஉ்பாறறிடிருடைபகா 24 (7) 

ஐ டக்ரு போயலசிரங ந 

JED ->BAWTS TCD 0) ip tho Feja 6 கரண ”_ cor 

9 esr VoOVe ID ow ipruyap weer) Fuss) of mse 

5 OM vLuIs vo rip sa oor சி ah erat » துன 

VOLK Bo tu te] லாூடிறாரபல மோ (௮) 

(B-5 4m கிரு நுறரநொமை 

மாசி 5 வீணையுமா லை. )யமு£ம 

கசி னறலுமவீ। இளமி afl y 
மூ சணடமரைபிபாயகைபு ப2பானற3 

ஈசமிவாரடமைணைபடிரிழலே (4) 

ஈ2சசி௨ாப29 ஞானமுஈ கலவிபு 

* ஈட musa mot Nal ren ry 

மதிய 28 சாஈஜனே. நம 

ஈ ௦ஈதிஉ யமக ஈன பினறிகாடடி2ம (D) 

AMT RT Tall CO) UML FG LWT 
ளோலாட்ெபதுமெபமமை.பு ரீர்டிலா 

பொோளாசசரையோொொழுமபாசெவி 
காளா மாயா துமணணாகிகக வே (ss) 

B29 Tp yo) 61 otro) oor Ole us St wr eost oT 
*டலை2சாவதுசொறபி7 மாணமே 
கடலினஞசமுதுணடவாகைவிட்டால 

 டலினாகிடஈ அ ரமுனிபணடமே (௧2௨) 

பூரசைகசொண்டானபொனனடிபோறறிலா 
சாசசைகசசொணட னாமஈவி, இலா



பன்னிரு இருருறைத் இரட்டு, ௧௫ 

HIMES E aM 2 -டியலமர்து 

கரக்கைக் கபி urgl eau a er, (க...) 

ca OB GH ம்மடையானமுஙசகோபிழமும் 

Wm Ae om walt + cr ue od FTG TAL U b 

அரியவாபிஈமாணம் ஈறிணம் 
- . . . 
(பாறிபிலாமன மல் பெொல்புகா 2 2 (௧4) 

வாழ் ? வாயு சோர் ரடசெஞ்சும் 

ரழ்ச்க சமிரன்ணியுர் 5 /லேவனை - 

HLF FOF DT gas) அுநியாம 2 

wp + yar al kor Buc) @ a STV nr, (௧௩) 

எழுதபாலைகல்லார் ஈம்வீட்கொன் 

fe) TP BY BIT EF OME PORT 1 GY HIST oF 
2 ,கால்அபு மேய புமுலான்பொருட் 

டூ pam 4) 8G) F A) o) seer WG) oor MP (2h ) 

G's 555 om க்கு foo Lian 0) GF, Ae af 

பு்கு? ரகும்பொன்டீதா டைப்புணஊ்யன் 

பொக்கமிம்நவர்பூவ/ர.௨கணடு 

RE EE ML TAIT bom OFT rot Pu (௪௪) 

வி௱இற் 2 ென்பாவலிர்படுெய்போல் 

மரையரின் றுஎன்மாமணிசசோதியான் 

உறவகோனட்ணெொர்௨ ஈ.ிற்றினான் 

முறுகவாயஇக்கடையமுன்னிற்குமே (௧௮) 

௬-ந் தீந. திருப்புன்ளிந்நுவேஷர் Fi HHT Sa Heh, 

பேரா.பிரம்பரவிவானோேோத் தம் 
பெம்மானைப்பிரிவிலாவடியார்க்சென்றும் 

வாராதசெல்வம்வருவிப்பானை 

மக்இமுஈதந்இ மும்மருர் அமா. 
தாரகோய்2ர்த்-ருளவல்லான் ரன்னை த் 
இரிபுபகக௩யெழத்ண்டிலைகைக்கொண்ட 

போ௱ானைப்புள்ளிருக்குவேோள ரானைப் 
போர்றாசேயாற்றரகாட்போச்கினேனே, (௧௩)
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௬ ந் தீந. திநப்டாகுர் திருந்நானாடகம். 7 

oni] itor oops) லளாகிவிரம்புமாகி 

வேலைசூழ்ஞால 2 ரார்விர்ர மபுஇன் ஐ 
எண்ணாக 9யழு உரகி.பியலபுமாகி 

Tp Gr) Mp? ிர்காண னர 

ator cosy) Onrat WT) S BTL Lim bs) & 

Br aA) FH SQUAT SAM UTA E oot M 

பண்ணாகி.ின்னமுாமபாளூர்2மப 

ம
 

சந உச் ன் 
ப முர்சடஃ௦ க 5 டமி மய னுயர் ஜ்வர, ம் ir

 

~e
 

௬ ந் தீர SHuTHt PHSSI Hear. 

ஈ பிரானணமிரு bt wo en bs) 

2 aan bey! Woo HO Aa (Lp 5) 

* பிரவணஞுசொய்திட்டுன்கை 1 iF AMV 

உணா௱ப்பிவாே ொட்டிவாழ்கி 

அ.பிராவணமேரு சானேரேறி 

அமார்சாடாளாேயாரூ ஈண்ட 

ASIAN OL WO) woo oor wow Les ன் 

அருட்கண்ணாணோேக்சாதாரல்லாதாேே, (24) 

௬-௫ தர. நீருவினுந்திநந்தாவ்டகம், 
மைப்படிர தகண்ணாளுர் தானு சாட 

மயான 4$ஜான்வார்சடையானென்னினல்லால 

ஓப்புடையனல்லனொருவனல்லன் 
தரூரன ல்லனோரு௨மனில்லி 

அப்படி.புமர்ரி ஈமு ௦வ்வண்ணமும் 
அனைருளேகண்ணாகக்காணினல்லால் 

இப்படியனிரரற்சனிவவண்ணத்தன் 

இவனிறைவனென்தெழுதிச்சாட்டொணாதத. (௨௨) 

சுந்தரமூர்த்திந। பனார். 

எ-ந திந. திநக்கடவூர் பண் - நட்டராகம், 

மண்ணீர் தவெளிகால்வருபூ தஙகளாகிமற்றும் 

பெண்ணோடாணலியாய்ப்பிரவாகருவானவனே



பன்றிரு திருமுறைத் இரட்டு. 4ST 

௬. an ௦ ௫. ச . 

ree AQ b TUL சார் பட pl oor a LL pe) 
— ௯௯ க் 7 . ஈ ரூ 

புண ற வ னு 250 பண உகர தும்ணார பலம 

௩ ர 

eb he தீநசேதிர பம் ப ஞ்- உட்டபட 

,ராபடைகானன்பமவரி நன்ராக WA TL 

Loy மம், பாணையுரிமபா[) உமணிவானு 
க > 

ப Tal di ol nT OTL. Fo dtp ராலாவிபன் Boo) ! pitt 

. « nn nH 

Jen aol op pLsctat AIT OAT ALA மிக இரச b AMC OT 

1 நதந கருதா ௮டைந்தொமையண்-கோல்லிஃகெ ளலா வட. 

(LP OM LUT YU BT OTL ழா இர்குமடிமயன 

(PHEW EHUPH Sy KU 6 HK DULG Woot 
ப 0மைமயிருகாளைப் 2பாவார்ககுாடியேன் 

2/0 கரிப்பு உமிமாணடர் Ld DIDWITT Fi படிம பனி 
உமயமமையெதருமமணிவம படா! ர்க 

் OF ரர் மி. ழு BS aTOD IED Linlp al eo, பிலி ர் த் 

அ மமபானடிசசணடிப்பெருமாணுச்சடியன் 

ரூரனரூரிலமமானுகாளே, 

மாணிந்நவாசகசுவாமிகள். 

9-௩ த்ர தீரஙாரகம். கோயி ஈழுந்ததீரப்பகிகம 

டையாஞன் றனடிவிரு்குழமுடையாணடுவணீயிரு தி 

படிஒயன சிவுளிருவீருமிருப்பகானாலடிமீயனுன் 
அ௮டியாரஈகிவளிருச்குமருளைப்புரியாய்பொன்னம்பல $0_ ம் 

முடிபாமுதலேயென் கருத்துமுடி பும்வணணமுன்னின்றே, (2. 

௮-ந் திந, திருநகோயையார். 

சி, சாமணிதெண்கடலமிர்தர் கில்லையானருளால் 

வசமாலிகழப்படிமீம உடமான்விழிமயபிலே 

அர்தாமமையன்னமேன்னையானசன் மு.ரறுவம்ளாு 

சிர்சாகுலமற்தென்னோவென்னைவாட்டச்திருததுவதே. (2.7) 

௯-ந் நீட. திநவிசைப்பா, திரவிழிமீழலை பண்-பஜ்ரமம். 

இத்தெய்வகெறிசன்றென்றிருண்மாயப் 
பிரப்பறாவிர் தரசாலப்



BD சைவத் திருநெறிப் 

பொய்த்செய்வசெ றிகான்பு சாவகைபுரிர் த 
புராணடிர்தாமணிவைதத 

மெய்த்தெய்வரெ ரிசான்மறையவர்விஇ 
மிழலைவிண்ணணிழ் Co) சமுஙகோ.பபில் 

அத்தெய்வதெறி.9ிச்வமலாதவமூம் 

அறிவமீராவறிஉ டையோரே, (௨௮) 

௯-ந் திரு. திரப்பலலாக்ட, கோயில் பாஊ-பஜஞ்சமம் 

ரீட்டையிலாவுடனீ ததென்னை பாண்டகிகரிலாவணணஙகளுஞ் 

சிட்டன் 9வனடியாளைசசராட்டுர் இரஙகளுமே௫ர்் தி. 

தட்டமூர் ச்திக்கென்னகரெகவூறுமமிர்தினுக்சாலரீழ் 

பட்டனுக்சென்னை-மன்பார்படிச்சானுக்கேபல்லாண்டகறுது 2ம 

s0-6 £5 திருமந்திரம் 
சான்பெற்றவின்பம்பெறுகவிவ்வையகம் 

வான்பற்ரிரீன் றமமறைப்பொருள்சொல்குவன் 
ஊன் பற்றிரின் றவுணர்வுறுமர் இரர் 
தான்பற்றப்பற்றத் தலைப்படு ரானே, 

65-6 $5 போன்வண்ணத்தந்தாதீ, 

சொல்லாகனகொழுசாவல்லசோதியுட்சோதி தன்போ் 

செல்லாசசெவிமரர்கேறிச்பொழாசகைமண்டிணீக் ப 

சல்லாகினையாமனம்வணஙகாத்தலை.பும்பொறையாம் 

௮ல்லாவவயவர் கானும்மனிதர்க்கசே தனமே 

௧௨-நீ திர. திரத்தோண்டர் பெரியபுராணம். 

தண்ணளிவெண்குடைவேர் தன்செயல்கண்டுதரியாது 
மண்ணவர்கண்மழைபொழிர்தார்வானவர்பூமழைபொழிர்தார் 

அ௮ண்ணலவன்் கண்ணெ திரேயணிவீதிமழவிடைமேல் 
விண்ணவர்கடொழரின்றான் வீதிவிடககப்பெருமான். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

(aw 

(௩௨)



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு, ௧௯ 

தம் வகுப்பு. 

இருஞானசம்பத்தஞூர்த்திநாயனார். 

5-5 $5 தீரக்கோளிலி பண் - பழந்தக்கராகம். 

இருசசிற்றம்பலம் 

ஈரளாயபோகாமேரஞ்சணியுங்கண்டனுச்கே 
அளாயவன்புசெய்வோமடகெஞ்சேயரனாமவ 

கேளாய்ககஇளைகஇளைக்குஙகேடுபடாத்திறமருளிக் 
கோளாயடக்குமவன் கோளிலியெம்பெருமானே, (௧) 

௨-ந் திந. திரர் சாய்க்காடு பாண்-சிகாமரம். 

மண்புசார்வான்புகுவர்மனமிளையர்ர்பசியாலுங 

சண்புகார்பிணியறியார்கற்றாருங்கேட்டாரும் 
விண்புசாபெனவேண்டாவெண்மாடரகெடுவீஇத் 

தண்புகார்சாய்க்காட்டெர் லைவன்றாள்சார்ர் தாமோ, (௨) 

௬-ந்திர. நமச்சிவாயத்திநப்பதிகம் பண் - கே௱சிகம், 

காதலாூக்களர் துகண்ணீர்மல்இ 
ததுவார்கமைன்னெறிக்குய்ப்பது 

வேசசான்இனுமெய்ப்பொருளாவது 
நாதனாமஈமச்சிவாயவே, (௩) 

ஈம்புவார்ஈமர் சாமநவிற்றினால் 

வம்புமாண்மலர்வார்மதுவொப்பத 
செம்பொனார்திலசம்முலகுக்கெலா 
ஈம்பனாமஈமச்சிவாயவே, (௪) 

செச்குளார்வமிகப்பெருஇகினைச் 
தீச்குமாலைகொடங்கையிலெண்ணுகார் 

கச்சவானவராய்ச்தகுவிப்பது 

ஈச்சனாமகமச்சிவாயவே, (௫) 
இயமன் நாதருமஞ்சுவரின்சொலால் 

நயம்வர்தோதவல்லார் தமைஈண்ணினால் 
நியமர் சானினைவார்க்கினியானெ ற்றி 
சயன நாமஈமச்சிவாயவே, (ச)



சைவத் திருதெறிப் 
கொல்வாரேனுககுணம்பலரன் மைகள் 

இல்லாரேனுமியல்புவராயிடின் 
எல்லாத்திதகையுநீக்குவென்பரால் 
நல்லார்சாமஈமசிவாய2வ, 

மந்தரம்னபாவங்கண்மேவிய 
பர்தனையவர்தாமும்பகர்வரேற் 

சிர் தும்வல்வினை செல்வமுமல்குமால் 
நர் தஇிராமகமசசிவலாயவே, 

ஈரகமேழ்புகராடின ராயினும் 
உரைசெய்லாயின ராயினுரு த இயர் 
விரவியேபுகுவித்இடுமென்பரால் 

வரதனாமஈமசசிவாயலே, 

மல 
தலங்கொள்கால்விரல்சங்கரமூன்் ரறம் 
மலகஇவாய்மொழிசெய்தவனுய்வகை 
ஈலங்கொணாமாமச்சிவாயவே, 

போதன்போதனகண்ணனுமண்ணறன் 

பாதர்தான்முடிநேடியபண்பரா 

யாதுககாண்பரிதாகயெலக் தவர் 
ஒ.துராஈமச்சிவாயவே, 

சஞ்செமண்டையர்கையினுண்கையர்கள் 
வெஞ்சொன்மிண்டர்விரவிலரென்பரால் 
விஞ்சையண்டர்கள்வேண்டவமுதுசெய் 
ஈஞ்சுள்கண்டன மச்சிவாயவே. 

ஈர் திரொமாமசசிவாயவெனுஞ் 
சந்தையார்றமிழ்ஞான சம்பர்தன்சொஜழ் 
சிந்தையான் மகழ்ர்சேத்சவல்லாரெலாம் 
பர் சபாசமறுக்சவல்லார்களே, 

இருநாவுக்கரசு நாயனார். 
௪-நீ திர. திநவாநர் பண் - சீகாமரம், 

குலப்படையானைச்சூழாகவீழருவிச் 

(ம) 

கோலத்சோட்குங்குமஞ்சேர்குன்றெட்டுடையானைப்
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பாலொசகமென்மொடயாள்பறகனைப்பாஙகா.ப 

அலமதின்€ழானைகான் ஈண்டதாரூோ (௧௪) 

௪.ந் திர, திநஙாநர் திரவிநத்தம், 
வேம்பினைப்பேசிவிடக்கையோம்பிவினை பெருக்கும் 

அாம்பினைத்தூர்்தஙகோர்கற்ரர் நணையென் நிருதகர்சொண்ட 
 மபலம்பூம்பொய்கையாரூ மரச் ானடிரிழ்€ழ்ச 

௪1 /பலைப்பூசொசலமின் நிக்சொணடுபட்டுய்மின்களே, 5) 

௪-நீ நீரு தரமறைக்காடூ தீநநேரிசை, 

விண்ணிணார்விணா்ன்மிக்கார்வேசககள்விரும்பியோ ஃப் 
பண்ணினார்சன்ன ரஙகள்ப 5சர்கள்பாடியாடக் 
கணணிஞர்கணணனுள்?ளசோதியாய்ரீன் றவெர்ை 
மணணனார்வலஙகொண்டே ததுமாமறைச்சாடனாரே, (௧௬) 

@-b நீரு, திருக்குடழக்கு திருக்கறுந்தோகை 
காமியஞ்செய்துசாலயகழியாதே 

ஒமியஞ்செய் தஙகுள்ளத்து ணர்மினோ 

சாமியோடுசராசசுவதியவள் 

கோமி.பும்முறையுககுடமூக்கலே, (௧௭) 

௬ நீ திந. திரநலலூர் திநத்தாண்டகம். 
ர்னைர் துருகுமடியாரைகையவைத்தார் 

நீல்லாமேதிவினைகணீஙகவைத்தார் 
சனந்திருகுகளிற்றுரிவைப்போர்வைவைத்தார் 

செழுமதிபின் றளிர்வைத சார்சிறர் துவானோர் 

இனர்துருவிமணிமகுடத்ேறத்துற்ற 
இனமலர்கள்போதவிழர் துமதுவாய்ப்பில்கி 

ஈனைர் சனையதிருவடியென் றலைமேல்வைத்தார் 

ஈல்லூரெம்பெருமானார்ஈல்லவாறே. (௧௮) 

௬-ந் திர. திருவீழிமீழலை தீநத்தாண்டகம் 
கண்ணவன்கான்்சண்ணொளி?சர்காட்சயொன்சாண் 

கர் தரு௮ம்பாட்டிசையிற்காட்டுஇன் ற 
பண்ணவன்காண்பண்ணவற்றின் நிழலானான்் காண் 
பழமாசசெசுவையாடுப்பயக்சன்ான். கான்
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மண்ணவன் காண்டீயவன்காணீரானான் காண் 

வர் தலைச்குமாருதன்சாண்மழைமேகஞ்சோ் 

விண்ணவன் சாண்விண் வர்குமேலானான் காண் 

விண்ணிழிதண்வீழீமிழலையா னே. (௧௯) 

௬-ந் தீந. திருவாலவாய் திருத்தாண்டகம். 

வாயானைமனம்சானைமனத்துணின் உ 

கருக தானைச்கருத்தறிர் துமுடிப்பான் ரன்னை ச் 
தூயானைத்தூவெள்ளையேற்றான் ரன்னை ¥ 

சுடர த்திங்கட்சடையானைத்தொடர்ர் துரின் ற 
தாயானை 2 சவமாயதன் மையானை 3b 

தீலையாய?சவாதிதேவர்ச்சென் றுஞ் 
சேயானைத்தென்கூடற்றிருவாலவாய்ச 

சிவன டியே௫ர் இக்கப்பெர்ரேனானே., (2) 

௬-௩ தீரு நீன்ற தீநத்தாண்டகம். 

மண்ணாகிவிண்ணாடிமலை.புமா௫ 

வயிரமுமாமாணிச்சந்சானேயாகிச் 
கண்ணாடிச்சண்ணுக்கோர்மணியுமாகிச் 
கலை.பாஇச்கலைஞானர்சானேயாடப் 

பெண்ணாகிப்பெண்ணுச்சோராணுமாஇப் 

பிரளயத்துச்சப்பாலோரண்டமாகி 
எண்ணாடியெண்ணுச்கோரெழுச்துமாட 

எழுஞ்சுடராருயம்மடிசணின் றவாறே, (௨௪) 

சுந்தரமூர்த்திநாயனா. 

எ-ந் தீர. திருவாநர் பண் -டுந்தளம். 

இறைசளோடிசைர்சவின் பமின்பக்தோடிசைர் தவாழ்வு 

பறைடகிழித்தனையபோர்வைபற்றியானோக்தினே Les 

திறைகொணர்ரக் தீண்டித்தேவர்செம்பொனுமணியுச் தூவி 
அறைகழலிறஞ்சுமாரூரப்பனேயஞ்சினேனே, (௨௨) 

எ- ந தீந. திருப்பாண்டிக் கோடூழடி பண்-பழம்பஜ்சுரம். 

மற்றுப்பற்றெனக்டன்றிரின் நிருப்பாசமேமனம்பாவித்தேன் 
பெழ்றலும்பிமர்சேனினிப்பிசவா சசன்மைவர்தெய்தினேன்



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு, ௨௩ 

க்றவர்சொழுசேத்துஞ்சர்ச்கரையூரிர்பாண்டிச்சொடுமூடி. 
*_றவாவுனைசான்மறச்னுஞ்சொல்லுகாஈமச்சிவாயவே (௨௩) 

எ-ந் தீரு. தீநவாநர் பண்-பழய்பஜ்சாரம். 

எழிரையா,பிசைப்பயனா.பின்னமுசாயென் இடைய 
தோழனுமாயான்செய்புர் துரிசுகளுக்குடனாகி 
மாழையொண்சகண்பாவையைத்தச்தா ண்டாணைமஇயில்வ 

எழை யன்பிரிர் திருக்கேனென்னாரூரிசைவனையே. (௨௪) 

எ-ந்திந தீரத்தோண்டத்தோகைபண்-கோலலிக்கோவாணம். 

இருரின் றசெம்மையேசெம்மையாச்கொண்ட 
இருகசாவுக்கரையன் ஜனடியார்க்குமடியேன் 

பெருஈம்பிகுலறைதனடியார்க்குமடியேன் 

பெருமழலைக்குறும்பர்க்கும்பேயார்க்குமடியேன் 
ஒருஈம்பியப்பூ தியடி.பார்ச்குமடியேன் 

ஓலிபுனல்சூழ்சா21மஙகை £லராச்சர்ச்சகடியேன் 
அருஈம்பிரமிகர் தயடியார்ச்குமடியேன் 

அரூ னாரூரிலம்மானுச்காளே, (ந்) 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

௮-நீ திந. திருவாசகம், கோயிழ்றிநப்பதிகம். 

அன்பினாலடியேனாவியோடாக்கையானக்தமாய்க்க?ர் த௫௪ 
என்பரமல்லாவின்னருடர் சாயானிசர்ெனொர்கைம்மாறு 
மூன்புமாய்ப்பின்புமுழுதுமாய்ப்ப *தமுத்தனேமுடிவிலாமுலே 
தென்பெருச் துறையாய்சிவபெருமானேசீருடைசசவபுரத்தரே 

௮-ந் தீரு, திநக்கோவையார். 

ஈறைவான்புன ற்றில்லைச்சிற் ஈம்பலத்துமென்௫ர்தையுள்ளும் 
உறைவானுயர்மதிற்கூடலினாய்ர் சவொண்டீர தமிழின் 
அறைவாய்தநுழைர் தனையோவன் றியேழிசைச்சூழல்புக்கோ 
இறைவாதடவரைச்சதோட்சென்கொலாம்புகுர்தெய்தியதே, (௨௭) 

௯-ந் திந. தீநுவிசைப்பா, தீநவிடைக்கழி பண்-பஜ்சமம். 

மாலுலாமனர்தர்சென்கையிம்சங்கம் 
வவ்வினான் மலைமகண்்மதலை



உ௪ சைவத் திருநெறிப் 
மேலுலார்?தவர்குலமுழுகாளுய 

குமரலேள்வள்ளிசன் மணாளன் 

சேலுலாங்கழனிக்திருவிடைச்சழி.,பில் 

திருச்குராகழ த் ரின் த 
சேலுலாச்2டக்சைவேர்தனென்சேர்ன் 

என்னுமென் மெல்லியலிவு 2. (௨...) 

ச-நீ திர. திநப்பலலாண்டு, கோயில் டாஸ்ஈடாஜ்சமம். 

சொல்வாண்டசுருதிப்பொருள் 
சோதித்சதாய்மன சொண்டருள்ளீர் 

சில்லாண்டிர்சிதையுஞ்சிலே ௮௨ 
சிறுரெறிசேராமே 

வில்லாண்டகன சத்திண்மேரு 
விடககன் விடைப்பாகன் 

பல்லாண்டென்னும்பரகடச் ஐக் 

பல்லாண்டுகூறு துமெ, க) 

௧௦-ந திர. திநமநீதிரம், 
அவனுமவனுமவனையறியார் 

அவனையறி.புமறிவானுமில்லை 
௮வனுமவனுமவ்னையறிபின் 

௮வனுமங்னுமவளி னாமே, (கஸ் 

கக-நீ தீர. பொன்வண்ணத்தந்தாதி, 

ஒமித்சேன்பிறவியையூர்ர்சேனுவகையையோஙக்டூற்றுள்ள ம் 
இழிச்சேனுடம்பினையேலேன் பிதரிடையிம்மனையும் 
பழித்தேன்பழியேவிளைக்கும்பஞ்சேர் தியக்குஞ்சரமுர் 
தெழித்தேன் வன டி.சேர்ச்பேனினிமிக ச்ெள்ளியனே, (௩௧) 

௧௨-நீ திர. திரத்தோண்டர் பேரியபுராணம் | 

;ண்ணிலாமலர்ச் தவேணியாயுன் றன் றிருஈடங்கும்பிடப்பெற்று 
எணிலேவர் தபிறவியேயெனக்குவாலிதாமின் பமாமென் று 
ஈணிலானர் தவருவிரீர்சொரியக்சைம்மலருச்சமேற்குவித்துப் 
ஈணினானீடியறிவரும்பதிகம்பாடினார்பரவினார்பணிர் தார். (௩௨) 

திருச்சிற்றம்பலம்,



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு. ௨௫ 

௫-ம் வகுப்பு. 

இருஞானசம்பந்தஞூர்த் திநாயனார். 

க-ந் திர திநவண்மைலை பண் - தக்கேசி, 

திருசிற்றம்பலம். 

பூவார்மலர் கொண்டடியார்தொழுவார்புகழ்வார்வாஜோர்கள் 

மூலார்புரயசளெரிகசவன்றுமூவர்ச்கருள்செய்தார் 

அ௮மாமழைசின் ஐதரவெருவிச்கொறுவின்னிரையோடும் 

ஆமாம்பிணைவர் தணையுஞ்சாரலண்ணாமலையாரே. (௧) 

க-ந் திந, கோயில் பண் - தறிஜ்சி, 

கற்றாஙகெரியோமபிச்சலியைவாராமே 

செற்றார்வாழ் தல்லைச்ரிற்றம்பலமேய 
முற்றாவெண்டிங்கண்முசல்வன்பாதமே 

பற்றாநின்றாரைப்பற்றாபாவமே, (௨) 

பறப்பைபடுத்தெங்கும்பசுவேட்டெரியோம்புஞ் 
சிறப்பர்வாழ்தில்லைச்சிற்றம்பலமேய 
பிறப்பில்பெருமானைப்பின்றாழ்சடையானை 
மறப்பிலார்சண்டீர்மையநீர்வாரே, (௩) 

மையாரொண்கண்ணார்மாடடகெடுவீஇிக் 
சையாற்பர்தோச்சுஙகழிசூழ் இல்லையுட் 
பொய்யாமறைபாடல்புரிர்தானுலகேத்தச 
செய்யானுறைகோயில்டிற்றம்பலர்தானே, (௪) 

ரீறைவெண்கொடிமாடகெற்றிகேர் தண்டப் 
பிறைவர் இிறைதாக்கும்பேரம்பலர் இல்லைச 
சிறைவண்டறையோவாச்சிற்றம்பலமேய 
இஹறைவன்கழலேச் துமின்பமின்பமே. (டு) 

செல்வநெமொடஞ்சென் றுசேணோங்கச் 

செல்வமதிதோயச்செல்வமுயர்இன் ற 
செல்வர்வாழ் இல்லைச்சிற்றம்பலமேய 
செல்வன்சழலேசத் துஞ்செல்வஞ்செல்வமே. (௬)



உ௱ சைவத் திருநெறிப் 

வருமாச்தளிர்மேனிமாதோர்பாகமார் 
இிருமார் தில்லை.புட்டுற்றம்பலமேய 

கருமானுரியாடைச்கறைசேர்கண்டச்தெம் 

பெருமான்கழலல்லாற்பேணாதுள்ளமே. 

அலையார்புனல்சூடியாகத்தொருபாக 
மலையாண்மகளோடுமகிழ்ந்கானுலகேத்தச் 
திலைபாலெயி3லய்தான்்சற்றம்பலர் தன்னை ச் 
தலையால்வணஙகுவார்தலையானாகளே. 

கூர்வாள்ச்கன் றன்வலியைக்குறைவித்துச் 
ச.ராலேமல்குிற்றம்பலமேய 

8ீரார்சடையானைநித்தலேக் துவார் 
தீராரகோயெல்லார்தீர்கநிண்ணமே, 

கோணாசணையானுங்குளிர்சாமரையானுங் 
காணார்கழலேச்தக்கனலாயோங்கனான் 
சேணாவாழ் தில்லைசசிற்றம்பலமேத்த 
மாணா ரோயெல்லாம்வாளாமாயுமே, 

பட்டத் துவராடைப்படிமங்கொண்டாடு 
மூட்டைக்கட்டுரைமொழி௨உ கேளாதே 
சிட்டர்வாழ் இல்லைச்சிற்றம்பலமேய 
ஈட்டப்பெருமானைசாளுர்சொழுவேமே, 

ஞாலச்துயர்காழிஞானசம்பர்தன் 
லக்சார்கொள்கைச்சிற்றம்பலமேய 
சூலப்படையானைச்சொன்ன தமிழ்மாலை 
கோலகச்சார்பாடவல்லார்ஈல்லாரே, 

௨-ந் திந. தீருமயிலாப்பூர் பண் - சீகாமரம். 

மட்டிட்டபுன்னையங்கானன் மடமயிலைக் 
கட்டிட்டங்கொண்டான் சபாலீச்சரமமர்ர் தான் 
ஒட்டிட்டபண்பினுருச்தபல்கணத்தார்க் 
கட்டிட்டல்சாணாதேபோதியோபூம்பாவாய். 

௬-ந் திர. கோயில் பண் - காந்தாரபஜ்சமம், 

ஆடினாயாஈ றுநெய்யொடுபோ தயிர் சணர்மபிரியா தஏ.ற்றம்பல 
நாடினாயிடமாஈ றுங்கொன்றைஈயர் தவனே 

(௭) 

(௮) 

(6) 

(௧௩)



பன்னிரு இருமுறைத் திரட்டு, ௨௭ 

பாடினாய்மறையோபெல்£தமும்பல்சடைப்பனிகால்க இர்வெண் 
கள், சூடினாயருளாய்சுருஙகவெமூ தால்வினையே. (௧௪) 

திருநாவுக்கரசு நாயனார். 

௪-ந திந. திநவேகம்பம் பண் - காந்தாரம். 

சரவாடும்வன்னெஞ்சர்க்கரியானைச்கரவார்பால் 
விரவாடும்பெருமானைவிடையேறும்வித்தகனை 
௮ ரவாடச்சடை தாழவஙகையிலனலேரந்தி 
இரவாடும்பெருமானையென்மன ச்சேவைச்சேனே, (௫) 

௪.ந் திந. தீநக்கடவூர் வீரட்டம் தீநநேரிசை. 

பெரும்புலர்காலைமூழ்டிப்பி5 தர்ச்குப்பத்,தராகி 
அரும்பொடுமலர்கள்கொண்டங்கார்வச்தையுள்ளேவை து 
விரும்பிரல்விளச்குச்தூபம்விதியினாலிடவல்லார்க்குக் 
கரும்பினித்சட்டிபோல்வார்சடவூர்லீரட்டனாரே, (௧௬) 

௪-ந் திந. திநச்சத்திழற்றம் திரவிநத்தம். 
கோவாய்முடுதியடுதிற சகூறறங்குமைப்பதன் முன் 
பூவாரடிச்சுவடென்மேற்பொறிச்துவைபோகவிடின் 
மூவாமுழுப்பழிமூடுங்கண்டாய்மூழங்குர் தழ.ற்கை க் 
சேவாதிருச்சத்திமுற்ர தீ துறையுஞ்சிவக்கொழுர்சே, (௧௭ 

௫-நீ தீர. தீருவிடைமருதூர் திநக்கறுந்தோகை. 
கனியினுங்கட்டிபட்டகரும்பினும் 
பனிமலர்க்குழற்பாவைரஈல்லாரினுச் 
தீனிமுடி.கவித்தாளுமரசினும் 
இனியன்றன்ன டைர்தார்க்கடைமருதனே, (௪௮) 

சந் தந. திரவாநர் தீநந்தாண்டகம், 
திருமணியைத் தித் திக்குர்தேனைப்பாலைத் 

தீங்கரும்பினின்சுவையைத்தெளிர் ததேறற் 
குருமணியைக்குழன்மொச்தைதாளம்வீணை 

கொச்சரையின்சச்சரியின்பாணியானைப் 
பருமணியைப்பவள த்சைப்பசம்பொன்மு சைப் 

பருப்பதத்திலருங்கலத்ைப்பாவர்சர்.ச்-ம்



சைவத் இருதெறிப் 
ருமணியையாரூரிலம்மான் றன்னை 

அறியா சடிசாயேனயர்ச்தவாறே. 

௬-நீ தீரு. நீநவாநர் திநத்தாண்டகம். 

முன்மனவனுடையகாமக்கேட்டாள் 
மூர்ச்தியவனிருக்கும்வண்ணககேட்டாள் 

ப்ன்னையவனுடையலவாஞர்கேட்டாள் 

பெயர்ததுமவனுச்கேபிச்சையானாள் 

அன்னையையுமத் தனையமன்றேநீத்தாள் 

அசன்றாளசவலிடச்சாராசாரச்தைக் 

கன்னைமறர் தாடன்னாமகுகெட்டாள் 

தலைப்பட்டாணஙகை தலைவன்றாளே, 

௬-ந் திந, திநமறைக்காடூ தீநத்தாண்டகம்: 

தூண்செடானையசோதிசண்டாய் 

தொல்லமரர்சூளாமணிதான்கண்டாய் 

காண்டற்கரியகடவுள்கண்டாய் 

கருதுவார்ச்சாற்றவெளியான் சண்டாய் 

வேேண்டுவார்வேண்டுவதேயீவான்சண்டாய் 

மெய்ச்செறிகண்டாய்விரகமெல்லா 

மாண்டமனக்கார்மனச்சான்கண்டாய் 

மறைச்சாட்டிறையுமணுளன் ருனே, 

௬-ந திந. திநக்கன்றப்பூர் திநத்தாண்டகம். 

பூ.பினான்மிட சடைப்புண்டாக்சைவிட்டு 

ஆவியார்போவதுமேயசச்தார்கூடி 

மை.பினாற்கண்ணெழுதிமாலைசூட்டி 

மயான த்திலிடுலதன் முன் மாலைசூடும் 
ஐயனார்ச்காளாஇயன்புமிக்கு 

அசங்குழைர்துமெய்யரும்பியடிகள்பாதங் 

கை.பினார்றொழுமடியார்ரெஞ்சினுள்ளே 

கன்றாப்பூர்ரடுகறியைச்சாணலாமே, 

(4 &} 

(2. Ww) 

(௨௪) 

(௨௨)



பன்னிரு இருறைச் இரட்டு, ௨௯ 

சுந்தரத் திரப பனார். 

எந்திந திநப்புகறாடப.ன் - கொல்லி, 

ம்மை3யேபுகழ்ர்திரைமீபசினு_, ராபினுர் 9தாண்டர்தருகலாப் 
Gut ow rates HUTS solute புசலூரபாடுமின்புலவீர்காள் 
wen 0S US FOHS ET DIR MOY SO டல .மிடர்கெடலுமாம் 
அமமையேசிவ?லோகமாழ்வத யொ துமையு உ விலலையே, (௨௩) 

எ-ந் தீந. திநப்புள்கூர் பண் - தக்கேசி, 

HE FCM MT CT COL. FF VOY GSS 
அவனைக்சாப்பதுகாரணமாக 

௮ ககாலன் 1 GH பிரசனை 
வவவினாய்க்குன் ரன் வண்மைகண்டடியேன் 

எந்தை$யெனைஈமன் ஈமர்ஈலி 9ல் 
இவன்மர்ரென்னெடியானெனவிலக்குஞ் 

சர்சையால்வர்துன் ருவடிடடைர்தேன் 
செழும்பொழிர்றிருப் |ன்கூருளானே (௨௪) 

எ-ந்தீந தீரத்தோண்டத்தோகைபண்-கோலலிக்கேளவாணம் 

வம்பறாவரிவண்டுமணராறமலரும் 
மதுமலர்கஈற் 9கான்றைபானடியலாற்பேணா 

எம்பிரான் ஈம்பர் சனடியார்க்குமடியேன் 
எயர்கோன்சலிச்சாமனடியார்க்குமடியேன் 

நம்பிரான் நிருமூலனடியார்க்குமடியேன் 
சாட்டமி தசண்டிக்குமூர்க்க ற்குமடியேன் 

அம்ப ரான் சோமாரிமாறவுக்குமடியேன் 
அரூரனாரூரிலம்மானுச்சகாளே (௨௫) 

மாணிக்கவாசகசுவா மிகள், 

௮-ந் தீந திநவாசகம், அடைக்கலப்பத்து. 

செழுச்சமலத்திரளனநின் சேவடிசேர்ர் தமைர் த 
பழு,2,சமன ச்சடியருடன்போயினர்யான்பாவியேன் 
புழுக்சணுடைப்புன் கூம்பைப்பொல்லாக்சல்விஞானமிலா 
௮ழுக்குமன ச்சடியேனுடையாயுன்னடைச்சலமே. (௨௧) 

௮-நீ தீரு, திரக்கோவையார், 

கேயச்ச,சாய்சென்னலென்னைப்புணர்ர் துசெஞ்சச்செசப்போய் 
ஆயத்ததாயமிழ்சாயணம்சாயரனம்பலம்போல் 

8



௩0 சைவத் தஇருநெறிப் 

சேயச்தசாயென் றன்சிர்தையா.ப் $ெரிபிர்பெரி து 
மாயத்தசாடுபிதோவர்துரின் நரென்மன் en iI (ஸு 

௯-ந் திந. திநவிசைப்பா. கீநபிடைக்கமி பண் பஜாயல் 

இவவரும்பிரவிட்பெளவரீர்நீக் தும் 
எமையேர்சென்ரூடன்பிறர் த 

ஐரும்பகையேயார் வணையென்றா 
லஞ்சலென் ஈருள்செய்வான் கோ.பில் 

கைவரும்பழனஙகுழைத் ரசெஞ்சாலிக் 
கடைசியர்களை ௧௫௬ £லஞ் 

செய்வாம்பரும்புபெரும்பற்றப்புலியூர் 5 
இருவளர்இருகசிர॥ ம்பலமே, (௨.௮) 

௯-$ தீர தீரப்பலலாண்டூ கோயில் ப- பத்சமம், 

சீரு தருவம்பொலியசசவேலோகராயான்்சேவடிச்€ழ் 
ஆரும்பெறாதவறிஉபெற்டேன்பெற்ற ார்பெறுவாருலூல் 
ஊருமுலகுஙகழறஉழறியுமைமணவாளனுக்சாட் 

பாரும்விசும்புமறியும்பரிசுசாம்பல்லாண்டுகூறு துமே, (24) 

௧௦-ந் திர. திருமந்திரம் 
அகரமாயிரமர் தணர்க்தீயிலென் 
சிெகரகோபுரஞ்செய் துமுடிச்சிலென் 
பகருஞானிபகலூண்பலச துக்கு 
நிகரிலையென்பதுநிசசயச் தானே, (௩௰) 

௧௧-நீ தீந, கைலைபாதிகாயத்திபாதிஅந்தாதி, 

சொல்லும்பொருளுமேத ச் திரியுநெய்யுமா 
ஈல்லிடிஞ்சிலென்னுடையநாவாகச்--சொல்லரிய 
வெண்பாவிளக்காவியன் கயிலைமேலிருந் த 
பெண்பாகர்ச்கேற்றினேன்பெற்று, (௩௧) 

௧௨-நீ திர. தீருத்தோண்டர் பேரியபுராணம். 

ஆதியாய்ஈடுவுமாயளவிலாவளவுமாடச் 
சோதியாயுணர்வுமாகிச்சோன் நியபொருளுமாடுப் 
பேதியாவேகமாிப்பெண்ணுமாயாணுமாகிப் 
போ தியாநீற்குர் தில்லைப்பொதுஈடம்போற்றிபோர்றி, (௨௨) 

திருச்சிற் ஈம்பலம்.



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு. ௩௧ 

ச்ம் வகுப்பு, 

இருஞானசம்பந்தமூர்த் திராயனு! 
க-ந் தீர. திருநள்ளாறு பணி-பழந்தக்கா கம். 

இருஈசிற்றம்பலம். 

பபோகமார் ,தபூண்முலை.பாடன்னோடும்பொன்ன கல ௦ 
பாகசமார் , பபைஈ கணவெள்ளேற்றண்ணலபாமேட்டி 

யாகமார் /[நகோலுடையன்் கோவணவாடையின்் மேல் 
காகமார்த்தம்பெருமான்மேயதுஈள்ளாறே. (5) 

௨-ந் திர. நிரப்பு எளிநந்நவேளுர் பண் - சீகாமரம், 

கள்ளார்ச்தபூப சொன்றைம7ம3,த% கதிர்மதிய 
முள்ளார்ச் சசடைமுடியெம்பெருமானாருரையுமிடர் 

தள்ளாயசம்பாதசடாமயென்பார் நாமிருவர் 

புள்ளானார்க்கரையனிடம்புள்ளிருக் தவேளூமே. (2) 

௬-ந் திர. திருவாவடுதுறை பண் - காந்தாரபஜ்சமம், 

இடரினுர் தளரினுமென துறுசோய்,தொடரினுமுனசழொழு2-மு 
வேன், சடரனிலமுதொடலர்தாஞ்சை, மிடறினிலடக்கயெவேதிய 
னே, இதுவோயெமையாளுமாறீவதொன்றெமக்திலலை 2.ப, 
ல துவோவுனதின்னருளாவடுதுறையானே (n) 

Bp pt வுக்கரசு நாயனார். 

௪-ந் திந. தீநவதிநைவீரட்டானம் பண் - காந்தாரம், 
சுண்ணவெண்சசர்தனச்சார் துஞ்சடர்ச்திங்கட்சூளாமணியும் 
வண்ணவரிவை.புடையும்வளரும்பவளநிறமு 
மண்ணலரண்முரணேறுமசலம்வளாயவரவுர் 
திண்ணென்கெடிலப்புனலுமுடையாரொருவர்தமர்சா 
மஞ்சுவதியாதொன். றுமில்லையஞ்சவருவதுமில்லை, (௪) 

௪-ந் திந. தீநவாவடூதுறை தீநநேரிரை. 
மஞ்சனேமணீயுமாளாய்மாகதச்இரளுமானாய் 
கெஞ்சுளேபுகுர்் துகின் றுகினை தருநிசழ்வினனே 
துஞ்சும்போதாகவர் து தணையெனச்காடறின் று 
வஞ்சலென் றஈருளவேண்மொவடு துறையுளானே, (ட)



சைவத் இருநெறிப் 

கந் தீரு. தீநவாநர் தீநவிநத்தம். 
ஆராய்ச் 5டித்பொ ஊடராணிப்பொனாரூரக த சடக்கிப் 
பாரூர்பரிட்ப சசம்பயகுனியுத்திரம்பா௱படுத்தா 
னாரூர்ஈறுமலர்கா அன டி.ச்தொண்டனமிகந்தி 
நீராற்றி நவிளக்கிட்டமை£ணாடறியுமன் றே. 

ட ந் தீந கோயில் திரக்தறுந்தோகை, 

பனைக்கைமும்.பதவேழமுரிச் தவ 
னினைப்பவர்மனம்கோயிலாக்கொண்டவ 
னனை 2தும்வேடமாமம்பலச்கூ.ததனை ச் 

தினை ச தனைப்பொழுதும்மறந் துய்வனோ. 

௬-நீ தீர திருவாவடுதுறை திநத்தாண்டகம், 

ஈம்பனைசால்வேகங்கரைகண்டானை 
ஞானப்பெருஙகடலைன்மைதன்னைச் 

கம்பனைக்கல்லாலிருர்சான் ன்னைக் 
கற்பக.மாயடியார்சட்கருள்செய்வானைச் 

செம்பொன்னைப்பவள ச்தைச்தாளுமுச்தைத் 
திஙகளைஞாயிற்றைத்்தீயைநீரை 

யம்பொன்னையாவடுதண்டுறையுண்மேய 
வரனடியேயடிரசாயேனடைசர்துய்ர்சேனே, 

௬-ந் தீர. திரப்பூந்துநுத்தி திருத்தாண்டகம், 
எனக்கென்றுமினியானையெம்மான் றன்னை 
யெழிலாருமசம்பமேயான் றன்னை 

மன ச்சென் றும்வருவானைவஞ்சர்ரநெஞ்சினில்லானை 

தனக்கென்றுமடியேனையாளாக்சொண்ட 
சங்கரனைச்சங கவார்குழையான் றன்னைப் 

புனக்கொன்றைத்தாரணிர்தபுனிசன் மன்னைப் 
பொய்.பிலியைப்பூ ந். துரு த்திகணடேனானே, 

௬-ந திர. தீநவாநர் தீநத்தாண்டகம். 

பதற்றிரின் பாவம்கள்பாற்றவேண்டிற் 
ப.ரச திச்குச்செல்வசொருபரிசுவேண்டிர் 

(சு) 

(ன) 

(௮) 

(௧)



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு. Th 

சுற்றிரின் றசூழ்வினைகள்வீழ்க்கவேண்டிற் 
சொல்லுசேன்கேள்கெஞ்சே துஞ்சாவண்ண 

ip ம்றவருமுறுதுணையுநீயேயென்று 
முன்னையலாலொருதெய்வமுள்கேனென்் தும் 

புற் உரவச்சகச்சாத்தபுனிசாவென்றும் 

பொழிலாரூராவென்டேபோழ்றாநில்லே, (6) 

௬-நீ கிர. திருவாநர் திநத்தாண்டகம்' 
புகையெட்டும்போக்கெட்டும்புலன்களெட்டும் 

பூதலங்களவையெட்டும்பொழில்களெட்டு௨ 
கூலயெட்டுககாப்பெட்டுங்காட்சியெட்டுங 

கழற்சேவடியடைங்் சார்களைகளெட்டு 
சகையெட்கொளெட்டுஈன்மையெட்டு 

தலஞ்சிறக் தார்மன ச்ககத்துமலர்களெட்டுக் 
'திகையெட்டுந்தெரிப்பத ர்குமுன் னோபின் னோ 

திருவாரூர்கோயிலாக்கொண்டசாளே (௧௧) 

சுந்தரமூர்த்இநாயனார். 
எ-நீ திரு. திருவாவடுதுறை பண் - தக்கேசி. 

கங்கைவார்சடையாய்கணகராரதா 

காலகாலனேகாமனுச்சனலே 
'பொங்குமாகடல்விடமிடற்றானே 

பூதராசனேயுண்ணியாபுனிதா 
செங்சண்மால்விடையாய்கெளி?தனே 

தீர்ச்சனே இருவாவ௫துமையு 
ளம்கணாுவெனையஞ்சலென் ஐருளா 

யாரெனக்குறவமரர்களேறே, (௧௨) 

மண்ணின் மேன்மயங்கிக்கிடப்பேனை 
வலியவர்தெனையாண்டுகொண்டானே 

கண்ணிலேனுடம்பில்லடுகோயா த் 
கருத் தழிச்துனக்சேபொறையானேன் 

ெண்ணிலாவெறிக்குஞ்சடையானே 
தேவனே இருவாவடுதுறையு 

ளண்ணலேயெனையஞ்சலென் தருளா 
யாரெனச்கு௰ஐமரர்சளேதே. . (௪௩)



சைவத் இருநெறிப் 

கப்பிலாமுலையாளொருபாகா 
வத்தமாமத்தமா தரு சடையாய் 

முப்புரஙகளைத்தீவளைத்தங்சே 

மூவருக்கருள்செய்யவல்லானே 
செப்பவானிழற்£ழிருச் தருளுஞ் 
செல்வனே தஇிருவாவடு துறையு 

எப்பனேயெனையஞ்சலென் றர 

யாரெனக்குறவமரர்களேறே. 

கொதியினால்வருகாளிசன்கோபற 
குறையவாடியகூத்துடையானே 

மதியிலேலுடம்பில்லடுசோயான் 
மயகனேன் மணியேமணவாளா 

விதியினாலிமையோர்தொழுதேத்தும் 
விசாசனே திருவாவடு துறையு 

ளதிபனேயெனையஞ்சலென் றருளா 
யாரெனச்குறவமரர்களேழே. 

ஏர் தவாஎரச்சன்வலிதொலைத்து 
வாழுகாள்கொடுத்தாய்வழிமுதலே 

வெர்தவெண்டொடிபூசவல்லானே 
வேடனாய்விசயற்கருள்புரிர் த 

விர் துசேச.ரனேயிமையோர்ச 
ரீசனே திருவாவூ துறையு 

ளர் சகணாவெனையஞ்சலென் றருளா 
யாசெனக்குறவமரர்சளேறே. 

குறைவிலாநிறைவேருணச்குன்றே 
கூச்சனேகுழைக்கா துடையானே 

யூறவிலேலுனையன் நிமற்றடியே 
னொருபிழைபொறுத்தாலிழிவுண்டோ 

சிறைவண்டார்டொழில்குழ் திருவாளூர்ச் 
செம்பொனே திருவாவதுறையு 

ள.றவனேயெனையஞ்சலென் றருளா 
யாசெனக்குறவமரர்சளேறே, 

(௧௫) 

(am 

(ser



பன்னிரு திருமுறைத் இரட்டு 

மிெவய்யமாகரிமீருரியானே 

Cane swe enw al Hips 

மெ.ப்யனேயடலாழியன் தரிதான் 
வேண்ட 8கொடுக்தருள்புரிவிகர் கா 

செய்ய 2?மனியனே திசழொளியே 

செங்கணாதிருவாவடு துறையு 
ளெ.பனேயெனையஞ்சலென் தருளா 

யாரெனக்குறவமரா்களேேே. 

கோதிலாவரழு£தேயருள்பெருகு 
கோலமேயிமையோர்தொழுசோவே 

பாதிமாதொருகூறுடையானே 
பசுபதிபரமாபரமேட்டி. 

தஇீதிலாமலைய திருவருள்சேர் 
சேவகா திருவாவடுதுறையு 

ளா தியேயெனையஞ்சலென் றருளா 
யாசெனக்குறவமரர்களேறே, 

வானசாடனேலவழித்துணைமருச்தே 
மாசிலாமணியேமறைப்பொருளே 

யேன மாவெயிருமையுமென்பு 
மீகதகொங்கியமார்புடையானே 

தேனெய்பாறயிராட்கெர்கானே 
தேவனே திருவாவதுழறையு 

ளானையேயெனையஞ்சலென் ஐருளா 

யாசெனக்குறவமரர்களேழே. 

வெண்டலைப்பிரறகொன்றையுமரவும் 
வேரிமத்தரமும்விரவிருன்் முடித்த 

விண்டைமாமலர்ச்செஞ்சடையானை 
யீசனைத்திருவாவடுதுறையு 

சாண்டவாணனைசூங்கடியப்ப 
ன ஹுகச்சவன்றொண்டனார்வத்சாலுரைக்த 

கண்டமிழ்மலர்பத்தும்வல்லார்கள் 
சாதலும்பிறப்பும்மறுப்பாரே. 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2.0) 

(௨௧)



௩௭ சைவத் திருதெறிப் 

எந் திந. திருமறைக்காடு பண் - arb yr. 
யாழைப்பழித்தன்னமொழிமககையோருபங்கன் 
பேழைசசடைமுடிமே£பிறைவைச்சானிடம்பேணிர் 

ருழைப்பொழிலூடேசென்றபூழை $/லைநுழை*து 
வாழைக்சனிகூழைச்குரககுண்ணும்மரைச்சகாடே, ௨௨) 

௭-ந் கோயில பண் - தறிஜ்சி, 

மடி.த்தாமெடிமைக்சளன் றியேமனனே 8உாழுசாளுச் [ cor 
தீடுத்தாட்டி த்தருமனார் தமர்செக்சிலிடும்போ து 20 மாட்கொளவா 

சடுசசரகெரமலத் இிற்றமருகமுமெரியகலுங்கரியபாம்பும் 
பிடித்தாடிபுலிபூர்ச்சிற் மம்பலத்தெம்பெருமானைப்பெற்றாமன் ஹே. (0) 

௭-ந் திந. கூடலையாற்றூர் பண்-புறநீர்மை. 

வடிவுடைமழுவேர் திமதசரியுரிபோர்த்துப் 
பொடியணிதிருமேனிப்புரிகுழலுமையோகெ 
கொடியணிநெடுமாடச்கூடலையா ற்நூரி 
லடிசளிவ்வழிபோஈ் தவதிசயமறியேனே. (௨௪) 

எ-ந்திந. திநத்தோண்டத்தோகைபண்-கோலலிக்கேளவா ணம், 
வார்கொண்டவனமுலையாளுமைபஙகன் கழலே 

மற்வாதுகல்லெறிர் தசாக்யெற்குமடியேன் 
சீர்கொண்டபுசழ்வள்எல்சறப்புலிக்குமடியேன் 

செககாட்டங்குடிமேயரிறுத்தொண்டர்க்கடியேன் 
கார்கொண்டகொடைகச்கழறிற்றறிவார்க்குமடியேன் 

கடற்சாழிச்சணராதனடியார்க்குமடியே 
ஞர்சொண்டவேற்கூற்றன்களர்தைச்சோனடியே 
னாரூரனாரூரிலம்மானுச்சாளே. (௨௫) 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 
௮-ந் தீரு. திநவாசகம், புணர்ச்சிப்பத்து, 

அல்லிச்சமலத்தயனுமாலுமல்லா தவருமமரர்சோலுஞ் 

சொல்லிப்பரவுகாமத்தானைச்சொல்லும்பொருளுமிறச் தசடசை 
செல்லிச்சனியைத்தேனைப்பா$லைநிறையின்னமுதையமுதின் சுவை 
யைப், புல்லிப்புணர்வதென்றுகொலோவென்பொல்லாமணிகயப் 
புணர்ர்தே,. (௨௪)
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௮-நீ திர, திருக்கோவையார். 

யாழுமெழு தியெழின் முத்தெழு தி.பிருளின் மென்பூச் 
குழுமெழுதியொர்தொண்டையுர்தீட்டியென்றொல்பிறவி 
யேழுமெழுசாவகைரசைச்தோன்புலியூரிளமாம் 
போழுமெழுதிற்றொர்கொம்பருணடேற்கொண்டுபோதுகவே.(௨௭) 

௯-நீ தீர. திருவிசைப்பா, தீநழகத்தல பண்.பஜ்சமம். 

புவனரசாயகனேயகலுயிர்க்சமுதே 
பூரணாவாரணம்௦ பாழியும் 

பவளவாய்மணியேபணிசெய்வார்க்கிரங்கும் 

பசுபதீபன்ன காபரணா 
வவனிஞாயிறுபோன் றருள்புரிர் தடியே 

னகச்திலுமுகச்தலைமூதார்த் 
தவளமாமணிப்பூங்கோயிலுமமர்ர தாய் 

தனியனேன் றனிமைநீங்குதற்கே, (௨௮) 

௯-ந் தீந திநப்பலலாண்டு, கோயில் பண் - பஜ்சமம். 

சேலுங்கயலுச் திளைச்குங்கண்ணாரிளங்கொங்கையிற்செங்குங்குமம் 
போலும்பொடியணிமார்பிலங்குமென் றுபுண்ணியர்போ ற்றிசைப்ப 
மாலுமயனுமறியாகெறிதர் துவர்தென்மனச்சகச்தே 
பாலுமமுதமுமொத்துநின்றானுக்கேபல்லாண்டுகூறுதுமே, (௨௧) 

௧௦-நீ திந. திருமந்திரம். 
வழுதலைவிச்திடப்பாகல்முளைத்தது 
புழுதியைத்தோண்டினேன் பூரினிபூத்தது 
தொழு துகொண்டோடிஞார்ே தாட்டக்குடிகள் 
முழுதும்பமுச்சதுவாழைக்கனியே. (௩௰) 

௧௧-ந் திரு, தீநவலஜ்சுமி ழம்மணிக்கோவை. 
கழல்வண்ணமுஞ்சடைச்ச ற்றையுமற்றவர்காணஇில்லார் 
சழல்வண்ணங்கண்டேசளர்ச்தாரிருவரச் தாமரையி 
னிழல்வண்ணம்பொன்வண்ணநீர்சிலவண்ணெடியவண்ண 
மழல்வண்ணமுர்நீர்வலஞ்சுழியாள்சன் றவண்ணலையே, (௩௧) 

௧௨-ந் திர. திரத்தோண்டர் பேரியபுராணம். 
சொல்லுவதறியேன்வாழிதோற்றியசோ த் றம்போற்றி 
வல்லைவர் தருளி3யென்னைவழித்சொண்டுசொண்டாய்போற்றி 
யெல்லை.பிவின்பவெள்ளமெனச்கருள்செய்தாய்போற்றி 
தஇில்லையம்பலச் தளாடுஞ்சேவடி2ே பாற்றியென்ன, (௩௨) 

திருச்சிற் தம்பலம்,
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எ-ம் வகுப்பு. 

இருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாயனார். 

௧-ந் திர. ஸ்ரீபுகலியும் திருவீழிமீழலையும் 
வினுவுரை பண்- நட்டபாடை 

திருச்சிற் நம்பலம், 

மைம்மருபூங்குழற்கற்றைதுற்றவாணுதன்மான் விழிமய்கையோடும் 
பொய்ம்மொழியாமரையோர்களேத்தப்புகலிகிலா வியபுண்ணியனே 

யெம்மிறையேயிமையாதமுக்கணீசவெனேசவிதென்கொல்சொல் 

லாய், மெய்ம்மொழிரான்மறையோர்மிழலைவிண்ணிழிகோயில்விரு 
ம்பியதே. (க) 

விண்ணிழிகோயில்விரும்பிமேவும்வித்தசமென்கொலிதென்று 

சொல்லிப், புண்ணியனைப்புகலிர்நிலாவபூங்சொடியோடிருர் தானை 
ப்போற்றி, ஈண்ணிய௫ூர்த்திலங்கொள்கேள்விரான்மறைஞானசம் 
பஈதன்சொன்ன, பண்ணியல்பாடல்வல்லார்களிர் தப்பாரொடுவிண் 
பரிபாலகரே, (௨) 

௨-ந் தீந. திநமநகல் விட a நீதீர்த்ததிநுப்பதிகம் பண்-இந்தமாப். 

சடையாயெனுமால்ஈரணீயெறுமால் 
விடையாயெனுமால்வெருவாவிழுமான் 
மடைபார்குவளைமலரும்மருக 
லுடையாய்தகுமோ விவளுண்மெலிவே, (௩) 

உ-ந்தீந. திநநாகைக்காரோணம் பண்-சேவ்வமி, 

கூன ற்றிங்சட்குறுங்கண்ணிகான் றநெடுவெண்ணிலா 
வேனற்பூத்தம்மராங்கோசையோடும்விரவுஞ்சடை 
வானகாடனமரர்பெருமா ற்டெமாவது 
கானல்வேலிகழிசுழ்கடனாகைச்காரோணமே, (௪) 

௩-நீ தீந. தீநவாலவாம் பண்-கோலலி, 

மானினேர்விழிமாதராய்வழுஇச்குமாபெருர்தேவிகேள் 
பானல்வாயொருபாலனீங்கிவனென் நுநரீபரிவெய் திடே 
௮ரனைமாமலையா இயாயவிடங்களிம்பலவல்லல்சே 
னர்கட்கெளியேனலேன் நிருவாலவாயரனிற்கவே, (ட)
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நீ திர. திநவாலவாய் பண்-கெளசிகம். 

வீடலாலலாயிலாய்விழுமியார்கணின்கழ ற் 
பாடலாலவா.பிலாய்பரவரின் றபபண்பனே 

காடலாலவாயிலாய்கபாலிரீள் கடிம்மதிற் 
கூடலாலவாயிலாய்குலாயசென்னகொள்கையே, (a) 

௩-நீ தீந, தீருவாலலாய பண்-புறநீர்மை. 

மற்கையர்ச்கரசவளவர்கோன்பாவைவரிவளைச்சைம்மடமானி 
பமகையச்செல்விபாண்டிமாசேவிபணிசெய்் துசாடொறும்பாவப் 
பொஙகழலுருவன்பூகரசாயகனால்வேதமும்பொருள்களுமருளி 
யஙகையற்கண்ணிதன்னொமெமர்க்தவாலவாயாவதுமிதுவே, (௪) 

இருநாவுக்கரசு நாயனார். 
௪-ந் திர. தீநப்பழனம் பண் - பழந்தக்கராகம், 

வஞ்சித்தென்வளைசவர்ர்தான்வாரானேயாயிடினும் 

பஞ்சிக்காற்டிறகன்னம்பார்தார்க்கும்பழன த்தா 

னஞ்சிப்போய்க்சலிமெலியவழலோம்புமப்பூ இ 
குஞ்சிப்பூவாய்நின் றசேவடியாய்கோடியையே, (௮) 

௪-ந் திர. கோயிலதீநநேரிசை, பண் - கோலலி, 

பத்சனாய்ப்பாடமாட்டேன்பரமனேப.ரமயோஇ 
யெத்தினற்பத்திசெய்கேனென்னைநீயிக ழவேண்டா 
முத்தனேமுதல்வா தில்லையம்பலத்தாடுகின் ற 
வத்சாஉன்னாடல்காண்பானடியனேன்வந்தவாறே, (௯) 

௪-நீ திர, தனித்திநவிநத்தம். 
விண்ணகத்தான்மிச்சவேதத் துளான் விரிநீருடுத்த 
மண்ணகச்தான் நிருமாலகத்தான்மருவற்ெனிய 
பண்ணகத்தான்பத்தர்சித்தத்்துளான்பழராயடியேன் 

சண்ணகத்தான்மனத்தான்சென்னியானெங்கறைக்சண்டனே, (6) 

௫ூ-நீ திர. திரநீலக்தடி திநக்தறுந்தோகை, 
செய்யமேனியன்ே மஜஞொடுபா தயிர் 
செய்யதாடியநீலக்குடியரன் 
மையலாய்மறவாமன த்தார்ச்செலாங் 
சையிலாமலகச்சகனியொச்குமே, (ss)
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ச-ந் தந. திருப்பூவணம் திநத்தாண்டகம். 

வடிவேறுதிரிசூுலர்தோன் றுந்கோன்றம் 
வளர்சடைமேலிளமதியக்தோன்றுர்சோன்றுங் 

சடியேறுகமழ்கொன்றைக்கண்ண தோன்றுங் 
காதில்வெண்குழைதோடுசலர் துதான் று 

மிடியேறுகளிற்றிரிவைப்போர்வைதோன்று 

மெழிறிகழுர் திருமுடியுமிலங்கெத்தோன் றும் 
படொடியேறுதிருமேனிபொலிர் துதோன்றும் 

பொழிறிசழும்பூவண ச்செம்புனிதனார்க்சே. (௪௨) 

அணாடுப்பெண்ணாயவடிவுதோன்று 
மடியவர்கட்காரமுதமாகிச்தோன்று 

மூளு பூர்திரிவானாகிச்சோன்று 
மொற்றைளெண்பிறைதோன் றும்பற்றார்தம்மேற் 

சேணாகவளைவில்லாலெரித்தறோன் ஞ் 
செச்தவர்தமெலும்பினார்செறியச்செய்த 

பூணாணுமரைசாணும்பொலிந்துதோன்றும் 
பொழிறிகழும்பூவணச்தெம்புனிதனார்ச்சே. (௧௩) 

சல்லாலிநீழற்சலர் ததோன்றுமப் 

கசவின்மறையோர்நால்வர்க்குகெறிகளன்று 
சொல்லாகச்சொல்லியவாதோன்றுர்தோன்றுஞ் 

சூழ.ரவுமான் மறியுந்தோன்றுர்சோன்று 
மல்லாசசாலனைமுன்னடர்த்தறோன்று 

மைவகையானினைவார்பாலமர்ர் ததோன்றும் 
பொல்லாதபுலாலெலும்புபூணாய்த்தோன்றும் 

பொழிறிகழும்பூவணத்செம்புனிதனார்க்கே, (௧௪) 

படைமலிச்்சமமழுாளுமானுர்சோன்றும் 
பன்னிரண்டுகண் ஹுடையபிள்ளைதோன்று 

ஈடைமலிர்சவிடையோடுகொடியுர்தோன்று 
சான்மழையினொலிசோன் றுசயனந்தோன்று 

மூடைமலிர்தசோவணமுடீகமுர்தோன்று 
கரல்வெண்டிரமாலயுலாவிச்தோன்றும் 

புடைமலிர் தபூதத்தின்பொலிவுசோன்றும் 
பொழிறிகழும்பூவண த்செம்புனிதனார்ச்சே. (கடு)



பன்னிரு இருமுறைத் திரட்டு. ௫௧ 

மயலாகுர் சன்ன டியார்ச்சகருளுர்கோன்று 

மாசிலாப்புன்சடைமேன்மதியந்தோன்று 

மியல்பாகவிடுபிரசையேற்தறோன்் று 

மிருககடனஞ்சுண்டிருண்டசண்டர்சோன்றுங் 
கயல்பாயச்ககெகலுழிச்கம்கைநங்கை 

யாயிரமாமுக ச் தினொ௫வா eof OC cp ear gio 

புயல்பாயச்சடைவிரிக்தபொற்புக்தோன்றும் 
பொழிறிகழும்பூவண த்தெம்புனிசனார்ககே. (௧௬) 

பாராழிவட்டக்தார்பர வி.பிட்ட 
பன்மலருஈறும்புகையும்பரச் துதோன்றுஞ் 

சீராழித்சாமரையின் மலர்களன்ன 
இருர்தியமாகிறத்தசேவடிகடோன்று 

மோராழித்2 தருடையவிலங்கைவேந்த 
னுடறுணித்தவிடர்ப்பாவங்கெடுப்பிச்தன்் று 

போராமிமுன்னீர்தபொற்புக்சகோன்றும் 
பொழிறிகழும்பூவணச்செம்புனிதனார்ச்சே. (௧௪) 

தன்னடியார்க்கருள்புரிக்கதகவுதோன்றுஞ் 
சதுர்முகனைச்சலையரிஈ தசன்மைதோன்று 

மின்னனைய நுண்ணிடையாள்பாகர்தோன்றும் 
வேழ.ச்தினுரிவிரும்பிப்போர் ததறோன் றுக் 

துன்னியசெஞ்சடைமேலோர்புனலும்பாம்புர் 
தாயமாமதியுடனேவைத்திறோன்றும் 

படொன்னனையதிருமேனிபொலிசர் துதோன்றும் 
பொழிறிகழும்பூவணித்தெம்புனிசனார்ச்கே, (௧௮) 

செறிகழலுர் இருவடியுர்கோன்றுந்தோன்றுர் 
இரிபுரத்தையெரிசெய்தசிலையுந்தோன்றுக 

செ நியதனைவிரித் துரைசத்தசேர்மைே தான்றுச் 
நெற்றிமேற்சண்டோன்றும்பெற்றர்தோன்றும் 

மறுபிறவியறுக்  சருளும்வகையுச்தோன்றும் 
மலைமக ளுஞ்சலமகளும்மலிர் gi கான்றும் 

பொறியரவுமிளமதியும்பொலிர்துதோன்றும் 
பொழிறிகழும்பூவண த்செம்புனிதனார்க்கே. (௬௯) 

1l



௭௨ சைவத் இருநெறிப் 

அ௮ருப்போட்மெடமுலைவாள்பாகந்தோன்் று 
மணிசெருமுருவென்னவடர்க்குங்கேழன் 

மருப்போட்டுமணிவ.பிரச்கோவைதோன்று 

மணமலிர் தநடர்தோன் றுமணியார்வைகை த் 
இருச்சோட்டினின் றதோர் தாமுர்சோன் றுஞ் 

செக்சர்வானொளிமிக்குச்திகழ்ர்சசோ இப் 
பொருப்போட்டிநரின்.றஇண்புயமுர்சோன்றும் 

பொழிறிகழும்பூவணச்செம்புனிதனார்க்சே. (௨0) 

அங்கணைர்தசண்டிக்குமருளியன் று 
தன்முடிமேலலர்மாலையளித்தரோன்றும் 

பாங்கணைர்துபணிசெய்வார்க்கருளியன்று 
பலபிறவியறுத்தருளும்பரிசுசோன்றுங் 

கோங்கணைர்தகூவிளமுமதமச்சம்முங் 
குழற்கணிர்தகொள்கையொடுகோலர்தோன்றும் 

பூங்கணைவேளுருவழித்தபொற்புக்தோன்றும் 
பொழிறிகழும்பூவணத்செம்புனிதனார்க்கே. (28) 

அருருவவுள்குவாருள்ளத்துள்ளே 
யவவுருவாய்கிற்கின் றவருளுர்தோன்றும் 

வாருருவப்பூண்முலைஈன் மங்கை சன்னை 
ம௫ழ்ர்தொருபால்வைத்துக் சவடிவதோன்றுந் 

நீருருவக்கடலிலங்கையரச்சர்கோனை 
கெறுநெறெனவடர்த் திட்டரிலையுந்தோன்றும் 

போருருவக்கூற்றுசைத்தபொற்புச்தோன்றும் 
பொழிறிகழும்பூவண ச்செம்புனிசனார்ச்கே (௨௨) 

HHS TAPT SH Bu ws @yt. 

௭- நீதிந, திநக்கலையநலலூர் பண்-தக்கராகம். 

குரும்பைமுலைமலர்ச்குழலிசொண்ட.,சவங்கண்டு 
குறிப்பினொடுஞ்சென் றவடன் குணத்தினைஈன் கறிர் து 

விரும்பும்வரங்கொடுத்தவளைவேட்டருளிர்செய்த 
விண்ணவர்கோன்சண்ணுதலோன் மேவியவூர்வின வி 

லரும்பருகேசுரும்பருவவறுப.தம்பண்பாட 

வணிமயில்கணடமாடுமணீடொழில்சூழயலின் 
கரும்பருசேகருங்குவளைசண்வளருங்கழனிக் 

சமலங்கண்முகமலருங்கலையால்லுர்காணே, (௨௩)



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு, a. 

a-5 £5. SHurgt பண் - காந்தாரம், 

கரையுங்கடலுமலையுங்காலைபுமாலை.புமெல்லா 
முரையில்விரவிவருவானொருவனுருத்திலோசன் 
வரையின் மடமகள்கேள்வன்வானவாசானவர்க்கெல்லா 

மரையனிருப்பதுமாரூரவரெம்மையுமாள்வாரோகேளீர். () 

எந்திர. திநத்தோண்டத்தோகைபண்-கோலலிக்கேளவாணம். 

பொய்யடிமையில்லா தபுலவர்க்குமடிடேன் 
பொழிற்கருவூர்த்துஞ்சியபுகழ்ச்சோழற்கடியேன் 

மெய்யடியான ரசிங்கமுனையரையர்சடியேன் 

விரிதிரைகுழ்கடடீ,கையஇபச்த ்கடியேன் 

கைதடிர் தவநிசிலையான் கலிச்சம்பன் கலியன் 
கழற்சத்நிவரிஞ்சையர்கோனடியார்க்குமடியே 

னையடிகள்காடவர்கோனடியார்க்குமடியே 
னாரூரனாரூரிலம்மானுக்காளே, (உடு) 

மாணிக்கவாசகசுவா.மிகள். 

அ-ந் திந. திநவாசகம், அரட்பத்து. 
சோ தியேசுடரேகுழொளிவிளக்கேசுரிகுழ ற்பணை முலைமடர்தை 

பாதியேபானேபால்கொள்வெண்ணீற்றாய்பங்கயத்தயனுமாலறியா 

நீதியேசெல்வத்திருப்பெருர் தறையினிறைமலர்க்குருச் தமேவிய2 

ராதியேயடியேனாதரித்தழைத்தாலதெர்துவேயென் றருளாயே, 0 

௮-ந் திர. திரக்கோவையார். 

புரங்கடர்தானடிகாண்பான்புவிவிண்டுபுக்க றியா 
இரங்க தாயென் நிரப்பத்தன்னீரடிச்சென்னிரண்டு 
க. ரங்கடர்தானொன் றுகாட்டமற்றாங்க தும்சாட்டிடென்று 
வரங்டெர் சான் நில்லையம்பலமுன் நிலம்மாயவனே, (௨௭) 

௯-ந் திர. திருவிசைப்பா, திநப்பூவணம் பண்-பஜ்சமம், 

இருவருள்புரிர்சாளாண்டுசகொண்டிங்கள் 
சிறியனுக்ிய துகாட்டிப் 

பெரிதருள்புரிர்தானச் தமேதருகின் 
பெருமையிற்பெரியதொன்றுளதே



௪௪ சைவத் திருநெறிப் 

மருதரசிருங்சோங்ககின்மரஞ்சாடி 
வரைவளங்கவர்ச திழிவைசைப் 

பொருஇிரைமருங்கோங்சாவணவீதிப் 
பூவணங்கோ.பில்சொண்டாயே, (௨௮) 

௯-ந் திந, திநப்பலலாண்டூ,கோயில் பாண் - பஜ்சமம். 

பாலுச்குப்பாலகன்வேண்டியமு திடப்பாற்சடலீர்தபிரான் 
மாலுக்குச்சக்கரமன் றருள்செய் , வன்மன்னியதில்லைதன்னு 
ளாலிக்குமர் தணர்வாழ்கின் றசிர றம்பலமேயிடமாகப் 
பாலித்துஈட்டம்பயிலலல்லானுச்கேபல்லாண்கூறுதுமே. (௨௯) 

க௦-ந் திர திருமந்திரம் 
சாசிநுனியிசான் மூவிரலிடை. 
மீசனிருப்பிடமியாருமறிலெர் 
பேியிருக்கும்பெருமையம்மமை 
கூசியிருக்குங்குணமதுவாமே. (௩௦) 

௧௧-நீ தீந, ழத்தநாயனார் திரவிரட்டைமணிமாலை. 

பண்டர்தமா சரைத் 5 ரமென் நினியன வேபலவுங் 
கொண்டர்தநாள்குறுகாமைக்குறுகுவர்கூருணர்விற் 
கண்டர் தநீண்முடிக்கார்மகலார்சடைக்கற்றையொற்றை 
வெண்டர் தவேழமுக த்செம்பிரான டிவேட்கையரே, (௩௪) 

௧௨-ந் திர. திநத்தோண்டர் பேரியபுராணம். 

சன்மைபெருகருணெறியேவர் தணைர் துல் லூரின் 
மன்னுதிருத்தொண்டனார்எணங்மெடுழ்ச்தெழும்பொழுதி 

லுன்னுடையநினைப்பதனை முடிக்சின்றோமென் றஎர்தஞ் 
சென்னிமிசைப்பா சமலர்குட்டினான் பெருமான். (௩௨) 

திருச்சிற் றம்பலம்.



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு, a 

௮-ம வகுபபு, 

இிருஞானசம்பந்தமூர்த் திநாயனார். 

க-ந் திர. தீரமநகலும திரச்சேங்காட்டங்தடியும் 

வினுவுரை பண்-நட்டபாடை. 

திருசிற்றம்பலம். 

அங்கமும்வேசமுமோதுசாவரர் தணர்சாளுமடிபரவ 
மங்குன் மதிதவழ்மாடவீ திமருகனிலாவியமைர் தசொல்லாய் 
செங்கயலார்புன ற்செல்வமல்குசீர்கொள்செங்காட்டங்குடியதனுட் 
கங்குல்விளங்கெரியேச்தியாடுங்கணப திமீச்சரங்சாமு,றவே, (௧) 

க-ந் திர. திருவையாறு பண் - மேகராகத்தறிஜ்சி, 

புலனைர் தும்பொறிகலங்கிெ றிமயங்கியறிலழிர் இிட்டைமேலுசர்தி 
யலமர்தபோதாகவஞ்சேலென் தருள்செய்வானமருங்கோயில் 
வலம்வர் தமடவார்கணடமாடமுழவதிரமழையென் றஞ்சச் 
திலமர் தியலமச் துமரமேறிமுஇல்பார்க்குர் இருவையாறே, (௨) 

௨-நீ திரு, திநவாநர் பண்-காந்தாரம். 

பவன மாய்ச்சோடையாய்நாவெழாப்பஞ்சுகோய்ச்சட்டவுண்டு 
சிவன தாட்டிர் தியாப்பேதைமார்போல£வெள்இனாயே 
சவனமாய்ப்பாய்வசோரேறுகர்தேறியகாளகண்ட 
னவனதாரூர்தொழுதுய்யலாமையல்கொண்டஞ்சனெஞ்சே, (௩) 

௨-ந் தந. கோளறுபதீகம் பண் - பியந்தைச்காந்தாரம். 

வேயுறுதோளிபக்கன் விடமுண்டசண்டன்மிகஈல்லவீணைதடவி 
மாசறுதிங்கள்கங்கைமுடிமேலணிர்தெனுளமேபுகுர்தவதனான் 
ஞாயிறுதிங்கள்செவ்வாய்பு சன் வியாழம்வெள்ளிசனிடாம்பிரண்டுமு 
யாசறுஈல்லரல்லவவைஈல்லரல்லவடியாரவர்க்குமிவே [டனே 

௨ந் திர. திருக்கோடிகா, பண் - நட்டராகம். 

இன்றுஈன் றுசாளைன்றென் றுநின் றவிச்சையா த் 
பொன்றுஇன் நலாச்கையைப்போசவிட்டுப்போ துமின் 

மின் றயங்குசோதியான்வெண்மதிவிரிபுன ற் 
கசொன்றைதுள் றசென்னியான்சோடிசாவுசேர்மினே. (டு) 
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௪௬ சைவத் தஇிருநெறிப் 

௩-ந் தீர. திநச்சண்பை திநவிசாகம் ப ங-சாதாரி, 

எந்தமதுசிர்சைபிரியாதபெருமானென விறைஞ்சிபிமையோர் 
வந்து து தசெய்யவளர் தபமொடுதூபமலிவாய்மையதனா 
லர் தியமர்சர் தபலவர்ச்சனைகள்செய்யவம1இன் தவழகன் 
சர் தமலிசொர்தளரன்மாதினொடுமே௨பதிசண்பைஈகரே, (௬) 

௩-ந் தீர. திநக்கழமலம் தீருவியமகம். 

உற்றுமைசேர்வதுமெய்பினையே.புணர்௮ துநின்னருண்மெய்்.பினை ப 
கற்றவர்காய்வதுகாமனையேசனல்விழிகாய்வதுகாமனையே 
யற்றமறைப்பதுமுன்பணியேயமரர்கள்செய்வ துமுன்பணியே 
பெற்றுமுசர்ததுகர் சனையேபிரமபுரச்தையுகர் தனையே, (௭) 

௪-ந் தீரு. திநவையாறு பண் - காந்தாரம், 

மாதர்ப்பிறைச்கண்ணியானைமலையான் மகளொடும்பாடிப் 
போதொடூநீர்சுமர்தேத்இப்புகுவாரவர்பின்புகுவேன் 
யாதுஞ்சுவபெடாமலையாறடைகசன் றபோது 
காதன் மடப்பிடியோடுங்களிறுவருவன சண்டேன் 

சண்டேனவர் திருப்பாதங்கண்டறியாசனகண்டேன்., (௮) 

௪-நீ திந. திநவையாறு திநநேரிசை. 

சங்கையைச்சடையுள்வைத்தார்ச திர்பொறியரவும்வைச்தார் 
இங்களைத்தகழவைத்தார்திசைதிசைதொழவும்வைத்தார் 
மங்கையைப்பாகம்வைச்தார்மான்மறிமழுவும்வைத்தா 

ரங்கையுளனலும்வைச்தாரையனையா றனாரே, (க) 

௪-ந் திர, திரப்பாதிரிப்புலியூரீதிரவிருத்தம். 
புழுவாய்ப்பிறக்ும்புண்ணியாவுன்னடியென்மன ச்சே 
வழுவாதிருக்கவரர் த ரவேண்டுமிவ்வையக த்தே 
தொழுவார்க்சரங்கயிருர் தருள்செய்பா திரிப்புலியூர்ச் 
செழுநீர்ப்புள ம்சங்கைசெஞ்சடைமேல்வைத்ததீவண்ணனே, (ம) 

௫-ந் தீரு, திரக்கடம்பூர் தீருக்தறுந்தோகை, 
ஈங்கடம்பனைப்ேபேற்றவள்பங்கென் 
ழஹென்கடம்பைத்திருக்கரக்கோயிலான்



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு. For 

மன்சடன்னடியேனையுக்தாங்குத 
லென்கடன்பணிசெய்துகடப்பகே, (௧௧) 

௬-நீ தீர. பலவகைத்திரக்தாண்டகம். 

சகோ்ர்தொருச்தியொருபாகத்தடங்கக்கண்டு 
நீலைரள ரவாயிரமாமுகச் தினோடு, 

பாய்ச்சகொருக்திபடர்சடைமேற்பயிலக்கண்டு 
படவரவும்பகளிமதஇியும்வைத்தசெல்வர் 

தார்இருச்திச்சம்மனத்ையொருச்சாச்சொண்டர் 
சனி்சொருதண்ட€ேன் நிமெய்களராமுன்னம் 

பூர்துர.ச்திபூர் துரு) தியென்மீ ராகத் 
பொல்லாப்புலாற்றுரு த்தியபோக்கலாமே. (௧௨) 

ஐத்தானச்சகம்டறுசற்றியாங்கே 
யகச்சடைர் சாலியாகொன் றுமிவொரில்லை 

மைச்கானக்கண்மடவார்கங்களோடு 
மாயமனைவாழ்க்கைமஇழ்ர் துவாழ்வீர் 

பைச்தானத்தொண்மதஇியும்பாம்புகீரும் 
படர்சடைமேல்வைச்துகர்தபண்பன்மேய 

'செய்த்சானகெய்த்தானமென்மீராகி 
னிலாவாப்புலாற்றானநீக்ச லாமே, (௧௩) 

பொய்யாரறாவாறேபுனைர் துபே௫ிப் 
புலார்செழமுக்தகாலைப்பொருளேதேடிக் 

சையாறாக்கரணமூடையோமென்று 
களித்தமன த தராய்ச்சரு வொழ்கவீர் 

'செய்யாறாவாடியகீலகண்டர் 
நிமிர்புன்சடைகெற்றிக்கண்ணா்மேய 

வையாஜஹேயையாழேயென்மீராகி 
லவ்லறீர்ர்சமருலகமாளலாமே, ௧௪ 

இழவொன்றுதாமொருவாக்ட்டொன் நீயா 
ரீன்றெடுத்சசாய்சர்தைபெண்டீர்மக்கள் 

சழனங்கோவையாசல்கண்டுந்தேருர் 
களித்தமன த.தராய்க்கரு தஇிவாழ்வீ 

மழனம்மைநீக்குவிச்குமரையனாக்கு 
மமருலகமாள்விச்குமம்மான்மேய



௪ சைவத் திருநெறிப் 
பழனம்பழனமேயென்மபீராஇற் 

பயின்றெழுர் தபழவினைசோய்பாற்றலாமே 

ஊற்றுத்துறையொன்பதுண்ணன்றோ. 
ரொச்சவடைக்கும்போ துணரமாட்டீர் 

மாற்றுத்துறைவழமிகொண்டோடாமுன்ன 
மாயமனைவாழ்க்கைமஇழ்ர் துவாழ்வீர் 

வேற்றுத்கொழில்பூண்டார்புரஙகண்மூன்றும் 
வெவ்வழல்லாய்வீழ்விக்கும்வேர் சன்மேய 

சோற்றுத்துறைசோற்றுச்துறையென்மீரா௫ர் 
றுயர்நீஙகித் தாரெறிச்சட்சேோரலாமே 

சலஞ்சுழிச்குமகருங்சடல்குழ்வையர் தன்னிற் 
சள்ளச்சடலிலமுர் இவாளா 

ஈலஞ்சுழியாவெழுநெஞ்சேயின் பம்வேண்டி 

லலஞ்சுழிக்குமன்னாகர் தன்னான் மேய 
வருமறையோடாறஙகமானார்சோயில் 

௮லஞ்சுழியேவலஞ்சுழியேயென்மீ ராகில் 
வல்வினைசடீர்ர் துவானாளீலாமே, 

தண்டிகுண்டோதரன் பிக௫ருடி 
சார்ச் தபுகழ்சர்தசஙகுகன்னன் 

பண்டையுலசம்படைத்தான் ரனும் 
பாரையளந்தான்பல்லாண்டிசைப்பச் 

இண்டிவ,பிற்றுச்சிறுகட்பூதஞ் 
இலபாடச்செங்கண்விடையொன்றூர்வான் 

கண்டியூர்கண்டியூரென்பீராட் 
சடுக.நும்வல்வினைபைக்கழற்றலாமே 

விடமூச்சப்பாம்பேபோதசர் திரெஞ்சே 
வெள்ளேம்றான் றன் மமரைச்சண்டபோது 

வடகு?ச்சமாமுனிவர்போ லச்சென்று 
மாதவத்தார்மன த்துளார்மழுவாட்செல்வர் 

படமூச்சப்பாம்பணையிற்பள்ளியானும் 
பங்சயத் துமேலயனும்பரவிக்காணாக் 

குடமூச்சேருடமூக்சேயென்டீராஇற் 
சொடுவினைசடீர்ர்தானைச்குறுசலாமே, 

(sx) 

(௧௮)



பன்னிரு திருமுறைத், திரட்டு, ௪௯ 

தண்காட்டாச்சர்தனமு? தவள[ீறுர் 
தழையணுகுககுறுஙகொன்றைமாலைசூடிக் 

கண்காட்டாச்கநவஸர2பாலனை பமகாஞ்சிக் 
கார்மயிலஞ்சாயலார்கலந்துகாண 

வெண்காட்டாச்சகாடஙடிடமாநின்று 

வெரிவீசிபிரவாடுமிறைவாமேய 

வெண்கசாடேவெணகாடேயென்டமீராடில் 
வீடாதவல்வினையைவீட்டலாமே, (௨௰) 

தர்சையார்தாயாருடன்பிறந்தார் 

சாரமார்புச்திரார்சார்தாமாரே 

வர்தவாறெங்நகனேபோமாறேதோ 
மாயமா.மிசற்கே துமகழவேண்டா 

சிர்சையீருமச்கொன்றுசொல்லச்சேண்மின் 
நிகழ்மதியும்வாளரவுர் இளைக்குஞ்சென்னி 

யெர்தையார்திருகாமகமச்சிவாய 

வென்செழுவார்க்கிருவிசும்பிலிருச்சக லாமே. (௨௧) 

சுந்தரமூர்த்திநாயனார். 

எ-ந்திந. திநநாகைக்காரோணம் பண்-கோலலிக்கேளவாணம், 

பத்.தார்புக்கரர் துண்டுபலப இிகம்பாடிப் 
பாவையரைக்கறிபேடிப்படிரறாடி த் இரிவீர் 

செத்தார் சமெலும்பணிர் துசேவேறித்திரிவீர் [ர் 
செல்வச்தைமறைத்துவைத்தரெனச்கொருகாளிரங்க 

மு.த்தாரமிலங்கிமிளிர்மணிவயிரக்கோவை 
யவைபூணத்தர்சருளிமெய்ச்னிதாகாறுங் 

சத்தாரிகமழ்சார் தும்பணிச்தருளவேண்டுங் 
சடனாகைச்சாரோணமேவியிருர் தே, (௨௨) 

௭-ந் திர. திருவாலங்காடு பண்-பழம்பஜ்சுரம். 

முத்தாமுத்திதாவல்லமுகிழ்மென் முலையாளுமைபங்கா 

சத்தாசித்திச்இிறங்காட்டுஞ்ச்வனே தேவர்சிங்கமே 

பத்தாபத்தர்பலர்போ த்றும்பரமாபழையலூர்மேய 

வத்தாவாலங்காடாவுன்னடியார்ச்சடியேனாவேனே. ௩) 
18



௫௦ சைவத் இிருநெறிப் 

௭-ந் தீந நதிநவேகப்பம் பண் - தக்கேசி, 

BUG சானுக 1முதுெய்சானையாஏியையமார்தொழுதேத்துஞ் 
லர மான்பெரிதும்முடையானை ந் இப்பா ரவர்டிக்தையுளானை 
யேலவார்குழலாளுமைஈநகை யென் றமேச்திவழிபடப்பெற்ற [ரே, 
சாலகாலனைக்கம்பனம்மானைக்காணக்கண்ணடிஓயன்பெற்றவா 

எ-ந்தீந நிரநந்தோண்டத்தோமகைபண்-கோல்லிக்கேராவாணம், 

கறைக்சண்டன்் கழலடியேசாப்புக்கொண்டிருஈத 
கணம்புல்லஈம்பிக்குங்காரிக்குமடியே 

னிரைக்கொண்டடிர்ையானெல்வேலிவென் ற 
நின் ஈ£ர்நெடுமாரன டியாரகுமடியேன் 

8 8 ந ர் கு 

றுறைக்கொண்டசெம்பவளமிருளக ற்றுஞ்சோதிச் 
கொன்மபிலைலா.பிலானடியார்ச்குமடியே 

னரைக்கண்டவேனம்பிமுனையடுவா நீகடியே 
னாரானாரூரிலம்மானுச்சாளே (௨௫) 

மாணிச்சகவாசகசுவ। மிகள். 

௮-ம் திர. தீநவாசகம். குழைத்தபத்து, 
அன் ?2றயென் றனாவியுமுடலுமுடைமையெல்லாமுற 
குன்றேயனையாயென்னையாட்சொண்டபோ.தகொண்டிஷேையோ 
வின்றோரிடையூறெனக்குண்டோவெண்டோண்முச்சணெம்மானே 
ஈன்றேசெய்வாய்பிழைசெய்வாய்சானோவிதழற்குசாயகமே. (௨௬) 

௮-ந் தீர, திருக்கோவையார், 

ஈசற்யொன்வைச்சவன் பினகன் றவன்்வாங்கெய வென் 
பாசத்திற்காரென் ஈவன் நில்லை.பின்னொளிபோன் றவன்றோள் 
பூசத்திருகிறெனவெளுக்தாங்கவன்பூங்கழல்யாம் 
பேசத்திருவார்ச்தையிற்பெரு£ளம்பெருங்கண்களே, (௨௭) 

௯-ந் திந. திநச்சாட்டியக்தடி பண்-பஜ்சமம், 
செம்பொனேபஊக்குன் £மேகின் ற 

இிசைமுசன்மான் முதற்கூட்டத் 
தன் பரானவர்கள்பருகுமாரமுதே 

யதச்தனேபித்தனேனுடைய 
சம்புவேயணுவேதாணுவேசிவனே 

சங்க ராசாட்டியச்சுடியார்ச்



பன்னிரு திருமுறைத்,திரட்டு. ௫௧ 

நின்பனேயெங்குமொழிவறநிரைர்தே 

ழிருக்கையிலிருக்தவா நியம்பே. 
(௨௮) 

௬-ந் திர, திநப்பல்லாண்டூ.கோயில பண் - பஜ்ஈமம். 

ராழையைத்்தாஎறவீயெசண்டிக்குமண்
டத்தொடுமுடனே 

பூ 2லத்தோரும்வணம்கப்பொற்கோபிலும்போ
ன சமுமருளிச் 

சோ இமணிமுடி ம தாமமுகாமமுர்தொண்டர்க்குகாயக மும் 

பாநகழ்துக்குப்பரிசுவைத்தானுக்கேபல
்லாண்டறுதுமே. (௨௧) 

௧௦-ந் திர. திநமந்தீரம் 

பொல்லாப்புலாலைநுகரும்புலையரை 

யெல்லாருங்காணவியமன் தன் நூ துவர் 

செல்லாசப்பற்றியதீவாய்கரகத்தின் 

மல்லாக்கத்தள்ளிமறித்துவைப்பாரே. (௩௰) 

௧௧-ந திர. திருவிடைமநதூர் ழம்மணிக்கோவை. 

வருக்தேனிறச் தும்பிறச் துமயக்கும்புலன்வழிபோ
 ய்ப் 

பொருச்தேன ரஇற்புகுின்றிலேன் புகழ்மாமருதிற் 

பெருர்சேன்முகர் துகொண்டுண்டுபிறிதொன் நிலாசைய
ின் றி 

யிருந்தேனினிச்சென் நிரவேனொருவரையாதொன்
 றுமே. (௩௪) 

௧௨-ந் திர. திருத்தொண்டர் பெரியபுராணம். 

அண்ணே லயெனையாண்டுகொண்டருளிய
வமு? த் 

விண்ணிே லமறைர்தருள்புரிவேதசாயகனே 

சண்ணினாற்றிருக்கபிலைபிலிருக்ததின்கோ
ல 

ஈண்ணிகான்றொழகயர்தருள் புரியெனப்பணிர
்தார், (௩௨) 

இருச்சிற்றம்பலம்.



@e- சைவத் தஇருநெறிப் 

கலாசாலை வகட்ட--௧,. 

திருஞானசம்பந்தஜூர்த் திநாயனார். 

௧-நீ தீந. திநநள்ளாறும் தீநுவாலவாயும் 

விறுவுசை பண்- நட்டபாடை 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பாடகமெல்லடிப்பாவையோடும்படுபிணச்சாடிட:ம்பற்றிநின் று 
சாடகமாடுகள்ளாறுடையாம்பெருமாளிதுவென்கொல்சொல்லாய் 

சூடகமுன்கைமடர்சைமார்கடணைவரொடுக்தொழுசேச்திலாழ்த்த 
வாடகமாடகெருங்குகூடலாலவாயின்கணமர்ர்தவாறே (a) 

க-ந் திர. திநப்பாம்புரம் பண்-தக்கராகம். 

சி ரணிதிசழ்திருமார்பில்வெண் மூலர் திரிபுரமெரிசெய்தசெல்வர் 
வாரணிவனழு£லைமங்கையோர்பங்கர்மான் மறியேர் தியமைர்தர் 
சாரணிமணிதிகழ்மிடறுடையண்ணல்சண்ணுதல்விண்ணவரேத்தும் 
பாரணிதிகழ்தருசான்மறையாளர்பாம்புரசகன்னகராரே. (௨) 

5-6 8h. திநநீலகண்டப்பதிகம் பண் - வியாழத்தறிஜ்சி. 

அவ்வினைக்கவ்வினையாமென் றுசொல்லுமஃ தறிவீ 
ருய்வினைராடா திருப்பதுமுர் தமக்கூன மன்றே 
கைவினைசெய்செம்பிரான்கழல்போற்றுதுசாமடியோஞ் 
செய்வினைவர்தெமைத் திண்டப்பெறா திருநிலகண்டம் (ப) 

2௨-நீதிந. தீநநெல்வாயிலாத்துறை பண்-பியந்தைக்காந்தாரம், 

எர்தையீசனெம்பெருமானே றமர்கடவுளென்றேத்திச 
சிர்தைசெய்பவாக்கல்லாற்சென்றுகைகூடுவதன்றாற் 
கர்தமாமலருர் இச்சடும்புனநிவாமல்குகரைமே 
லர். சண்சோலைநெல்வாயிலரத் துறையடிகடம்மருளே (௪) 

௨-ந்திரு. திரமறைக்காடு பண்-பியந்தைக்காந்தாரம், 

பொங்குவெண்மணற்கான ற்பொருசடற்றிரை சவழ்முசத்தங் 
சங்குலாரிருள்போழுங்கலிமறைக்சாடமர்ச்தார்தார் 

இற்கள்குடினரேனுர் திரிபுரமெரித்தனரேலு 
மெர்குமெங்கள்பிரானார்புகழல தசெழ்பழிபிலேே, (@)



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு, ௫௩ 
௨-ந் திர. திருப்புகலூர் பண் - பியந்தைக்காந்தாரம், 

பட்டம்பானிறமதியம்படர்சடைச்சுடர்விடுபாணி 
நட்டாள்ளிருளாசொதனார்ஈவின்்றுறைகோயில் , 
புட்டன்பேடையொடாடும்பூம்புக லூர்த்தொண்டர்போற்றி 
வட்டஞ்சூழ்ச் தடிபரவும்வர் த தமானீச்சர.த் தாரே. (௬) 

2௨- நீ திந. திநவலஜ்சுமி பண் - நட்டராகம். 

என்னபுண்ணியஞ்செய்தனைகெஞ்சமேயிருங்கடல்வையக்து 
முன்னைநீபுரிரல்வினைப்பயனிடைமுழுமணித்தாளஙகண் 
மன்னுகாவிரிசுழ் திருவலஞ்சுழிவாணனைவாயாரப் 
பன்னியாதரித்தேசத்தியும்பாடியும்வழிபடுமசனாலே, (a) 

௩-ந் திந தீரவேகம்பம் திருவியமகம், 
பாயுமால்விடைமேலொருபாகனேபாவைதன்னுருமேலொருபாச 
தாயவானவர்வேதத்துவனியேசோதிமாலெரிவேதத்துவனியே[னே 
யாயுசன்பொருணுண்பொருளாதியேயாயநீழல்வரும்பொருளா தியே 
காயவின்மசன்பட்டதுகம்பமேசண்ணுதகற்பரமற்டடங்கம்பமே. () 

இருநாவுக்கரசு நாயனார். 

௪-ந் திந. திநவாநர் தீநவாதிரைப்பதிகம் பண் - தறிஜ்சி, 

முத்துவிசானமணிப்பொற்கவரிமுறையாலே 
பத்தர்களோடுபாலையர்சூழப்பலிப்பின்னே 

வித் சசக்ேகோலவெண்டலைமாலைவிர இக 
எத்தனாரூராதிரைசாளால துவண்ணம், (௯) 

சந் தந, தனித்திநநேரிசை. 
சாயமேசோயிலாசக்கடிமனமடிமையாக 
வாய்மையேதாய்மையாசமன மணியிலிங்கமாச 
சேயமேசெய்யும்பாலாநிறையநீரமையலாட்டிப் 
பூசனைமீசனார்ச்குப்போ ற்.றவிச்சாட்டினோமே. ட) 

௪-ந் தீர, திருக்கழுமலம் தீருவிரத்தம். 
பார்கொண்டுமூடிச்சடல்கொண்டஞான் நுநின்பாதமெல்லார் 
சாலஞ்சுபுள்ளினமேர் தினவென்பாசளிர்மதியங் 
சால்சொண்டலண்சைச்சடைவிரித்தாடுல்சமுமலவர்க் 
சாளன் திமத்றுமுண்டோவர்தணுழியசலிடமே. (ss)



Qe சைவத் திருநெறிப் 

௫-ந் திந திநக்தறுந்தோகை, 

அலங்கல்சேர்சடையா திபுராணனை 
விலங்சல்மெல்லியல்பரா்கம்விருப்பனைச் 

சலங்கள்சேர்கடனாகசைக்காரோண்னை 
வலங்கொள்வார்வினையாயின மாயுமே, 

௬-ந் திந. தனித்திநத்தாண்டகம். 
அப்பனீயம்மைநீயையனுநீ 

யன்புடையமாமனும்மாமியுநீ 
யொப்புடையமா தருமொண்பொருளு£ 

யொருகுலமுஞ்சு ற்றமுமோரூரு£ 
துய்ப்பனக முய்ப்பனவுக்தோ த்துலாய்நீ 

துணையாயென்னெஞுசச் து.தப்பிப்பாய்நீ 
யிப்பொன்னீயிம்மணிநீயிம்முத் துர 

யிறைவனீயேறாரர் தசெல்வகீயே, 

வெம்பவருர்பதன் றுகற்றாம்மேல் 
வெய்யவினைப்பகையும்பையகையு 

மெம்பரிவு£ர்ந்தோமிடுக்கணில்லோ 
மெங்கெழிலென்ஞாயிறெளியோமல்லோ 

மம்பவளசசெஞ்சடைமேலாறுகுடி. 
யனலாடியானஞ்சுமாட்டுகத 

செம்பவளவண்ணர்செங்குன் றவண்ணர் 

செவ்வானவண்ணரென்டூச்தையாசே, 

ஆட்டுவித்தாலாரொருவராடாதாரே 
படக்துவித்தாவாரோருவாடல்சா தாரே 

யோட்டுவி த்தாலாரொருவுே டாதாரே 
யுருகுவித்தாலாரொருவருருசாதாரே 

பாட்டுவித்தாலாரொருவர்பாடாதாோ 
பணிவிச்தாலாரொருவர்பணியா சாரே 

காட்டுவித் தர்லாரொருஙர்சானுதாரே 
காண்பாரராகண்ணுதலாய்சாட்டாச்சாலே 

ஈற்பத த்தார் PugGogyren pit gk 

ரலஞ்சுட$ரரால்லே.க2சப்பரனின் ற 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪௫)



பன்னிரு திருமுறைத் இரட்டு. 

சொற்பதத்தார்சொற்பதமுங்கடர் துகின் ற 
சொலத்கதியசூழலாயிலுவன் றன்மை 

கிம்பகதொத்துகிலையிலாகெஞ்சர்தன்னு 
ணிலாவாதபுலாலுடம்பேபுகுர்துநின் ற 

சற்பசமேயானுன்னைவிடுவேன ல்லேன் 
கன கமாமணிகிதத்தெங்கடவளானே., 

இருக்கோயிலில்லாத திருவிலூருர் 
இருவெண்ணீறணியாத திருவிலூரும் 

பருக்கோடிப்பத்திமையாற்பாடாவூரும் 
பாங்கனொபேல தளிகளில்லா ஒரும் 

விருப்போடுவெண்சல்கமூதாஷ௫ம் 
விதானமும்வெண்கொடியுமில்லாவூரு 

மருப்போடுமலர்பறிச் இட்ட்ண்ணாவூரு 
மவையெல்லாலூரல்லவடவீசாமடே். 

இருசாமமைஞ்செழுத்துஞ்செப்பாராகிற் 
நிவண்ணர்திறமொருசா த்பேசாராகி 

லொருசாலுர் திருக்கோயில்சூழாராகி 
லுண்பதன்முன் மலர்பறித்திட்டுண்ணாராகி 

லருசோய்தள்கெடவெண்ணீதணியாராக 
லனியற்றார்பிஐர் தவாறேதோவென்னித் 

பெருகோய்கள்மிகசலியப்பெயரா்த் துஞ்செத் தப் 
பி௰ப்ப,சற்கேதொழிலாகயி௰ச்சன்றாரே. 

கின்னாவார்பிறரன் நிரீயேயானாய் 
நினைப்டார்கண்மன ச்துக்சோர்.வித் துமானாய் 

மன்னாஞய்மன்னவர்ச்கோ ரமுசமானாய் 
மை்கான்குமானாயாறங்சமானாய் 

பொன்னானாய்மணியானாயபேோ.க.மானாய் 

, பூமிகேத்வுகழ்தச்ச்பொடுளேயுன்னை 
யென்னானாபென்,னையென்னினல்லா 

லேஷயேனளென் சொல்லியே. துசேனே. 

அதி சாலண்னமுப்பெனையன் ஸ்லாச்சா 
une aad ச்த்தட்டிச்கொண்டா 

PR rt aie oon 

௫௫ 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

பெனையாணை கொண்டர்  அகொண்டாய்



சைவத் திருதெறிப் 
பிச்தனேன்பேதையேன் பேயேனாயேன் 

பிழைத்தன சளெத்தனையும்பொறுத்சாயன்றே 
யித்தனையுமெம்போமோவையவையோ 

வெம்பெருமான் றிருக்கருணையிருந்தவாமே, (oi) 

குலம்பொல்லேன்குணம்பொல்லேன்குறியும்பொல்லே 
குற்றமேபெரிதுடையேன்கோலமரய [ன் 

ஈலம்பொல்லேனான்பொல்லேன் ஞானியல்லே 
னல்லாரோடிசைர் திலேனடுவேநின் 2 

விலங்கல்லேன் விலங்கலாசொழிர்சேனல்லேன் 
வெறுப்பனவுமிகப்பெரிதும்பேசவல்லே 

னிலம்பொல்லேனிரப்பதல்லாலீயமாட்டே 
னென்செய்கான்றோன்.நினேனேழையேனே, (௨௧) 

சங்கநிதிப துமி தியிரண்டுந்தர து 

தீ ரணியொகவொஞளத்தருவரேனு 

மங்குவாரவர்செல்வமதிப்போமல்லோ 

மாசேவர்ச்கேகாந்தரல்லராஇ 

லங்கமெலாங்குறைர் சமுகுதொழுகோயரா 

யாவுரித்துத்தின் றுழலும்புலேயரேனுங் 
கங்சைவாரசடைக்கரர் தார்க்கன்பராதி 

லவர்கண்டீர்ராம்வணங்குங் சடவளாரே, (௨௨) 

சு.ந்தரரூர்த்திநாயனார். 

எ-நீ தீந. திருநின்றியூர் பண்-தக்கேசி, 

திருவும்வண்மையுச் இிண்டிறலரசுஞ் 

சிலர் தியார்செய்தசெய்பணிசண்டு 

மருவசோச்செங்கணான் றனச்சளித்த 

வார் ச்தைகேட்டநின்மலரடியடைர்சேன் 
பெருகுபொன்னிவர் துர் துபன்மணியைப் 

பிள்ளைப்பல்கணம்பண்ணையுணண்ணிகத் 

தெருவுர்தெற்றியுமுத்தமும்பத்தித் 
தெருட்டுர்தென் நிருநின் நியூரரானே ௩)



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு, ௫௭ 

எ.ந்திந திருநள்ளாறு பண் - தக்கேசி, 

பூவில்வாசக்சைப்பொன்னினைமணியைப் 

புவியைக்காற்றினைப்புனலனல்வெளியைச் 

சேவின்மேல்வருஞ்செல்வனைச்சிவனை ச் 

தேவதேவனைத் தித் திக்குர்தேனைக் 

காவியங்கண்ணிபங்கனைக்கங்கைச 

சடையனைக்சாமரத்திசைபாட 

சாவிலு றுகள்ளாறனையமுதை 

சாயினேன்மறர்தென்னினைக்கேனே, (௨௪) 

எ-நீதிந தீநத்தோண்டத்தோகைபண்-கோலலிக்கேளவாணம், 

கடல்சூழ்ர்தவுலகெலாங்காச்கின் பெருமான் 

காடவர்கோன்கழற்சிங்கனடியார்க்குமடியேன் 
மடல்சூழ்ச் ததார்ஈம்பியிடங்கழிக்குர் சஞ்சை 

மன்னவனாஞ்செருச்துணைதன்னடியார்ச்குமடியேன் 

புடைசூழ்ச்தபுலியசகண்மேலரவாடவாடி. 

பொன்னடிக்கேமனம்வைத்தபுகழ்த் துணைக்குமடியே 
னடல்கசூழ்ர் தவேனம்பிகோட்புலிக்குமடியே 

னாரூரனாரூரிலம்மானுக்காளே, (௨௫) 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள், 

அ-நீ திர. திருவாசகம், திநவேசறவு. 

சானேயோதவஞ்செய்தேன்'வொாயாமவெனப்பெற்றேன் 
மேனாயின்னமுதமுமாய்ச்தித்திச்குஞ்சவபெருமான் 
ருனேவர்தென துள்ளம்புகுர்தடியேற்கருள்செய்தா 
லூனாருமு.பிர்வாழ்க்கையொறுச்சன்றேவெறுத்திடவே, (௨௪) 

௮-நீ திர. திருக்கோவையார், 

ஒராசமிரண்டெழிலாயொளிர்வோன் நில்லையொண்ணு தலம் 
க.ராசம்ப.பின் றமிழ்சம்பொதிர்தர்ஞ்சணங்சாடசத்தின் 
பராசஞ்சிசர்ர்சபயோதரமிப்பரிசேபணைத்த 
வராகங்கண்டால்வள்ளலேயில்லேயேயெமரெண்ணுவசே, (௨௭) 
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orb திந. தஜ்சைடுராசராசேச்சரம் பண்-பஜ்சமம், 

'-லசெலாச்தொழவர்தெழுக நிர்ப்பரிதி 
யொன்று ராராயிரகோடி 

பலசெலர்ம்பெர்திர்தஇருவுடம்பச்சோ 
வங௱னேவழகிதோ௮ரணம் 

பலகுலாம்படைசெய்தெடுகிலைமாடம் 
பருவரைஞாங்கர்வெண்டிஙக 

ளிலைகுலாம்பசணத்திஞ்சுழ் தஞ்சை 
யிராசராசேச்சரத்திவர்க்கே, 

௯-ந் திர திநப்பலலாண்ட,கோயில் பண் - பஜ்ஈமம். 

(௨௮) 

குழலொலியாழொலிகூச்தொலியேத்தொலியெங்குங்குழாம்பெருஇ 
விழவொலிவிண்ணளவுஞ்சென் றுவிம்.நிிகு இருவாரூரின் 
மழவிடையாற்குவழிவழியாளாய்மணஞ்செய்குடிப்பிறர்த 
பழவடியாரொடுங்கூடியெம்மானுச்கேபல்லாண்டுகூறுதுமே, 

௧௦-நீ திந. தீநமந்திரம், 
சரிதாதிரான்குர் சருஞான ரானகும் 
விரிவானவேதார் சசித்தார்சமாறும் 
பொருளானதுரர்திபொன்னகர்போந்து 
மருளாகுமார் தர்வணங்கவைத்தானே, 

55-625 சிவபேநமாஃ தீநவிரட்டைமணிமாலை. 

இயலிசைசாடசமாயெழுவேலைகளாய்வழுவாப் 
புயலியல்விண்ணொூமண்முழு சாய்ப்பொழுதாடறின் ற 
மயிலியன்மாமறச்சாடர்வெண்சாடர்ஙண்டில்லைமல்கு 
சயலியல்கண்ணிபங்காரன்பர்சித் தத்தடங்குவரே, 

௧௨-ந் திந, திநத்தோண்டர் பேரியபுராணம், 

வாசச் திருமஞ்சன ம்பள்ளித்சாமஞ்சார் சமணித் த பர் 
தேடற்பெருகுஞ்செழுச் தபமுதலாயினவுர் திருவமுது 
மீசர்ச்சே ற்றபரிசினாலருச்சித் தருளவெர்சாளும் 

(௨௧) 

(௩௧) 

பூசைச்சமார்தபெருங்கூத்தர்பொற்பார்சிலம்பிமனொலியளிச்தார். () 

இருச்சித் தம்பலம்,



கலாசாலை வகுட்பு--௨. 

திருஞானசம்பந்தஞூர்த்திநாயனார். 

கந் திந. திநக்கழமலல், திரத்தாளச்ச 
பண்- வியாழத்தறிஜ்சி, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பர்தத்தால்வர்தெப்பார்பபின் றுநின் றவும்பரப் 
பாலேசேர்வாயேஜோர்சான் பயில்கணமுனிவர்களுஞ் 

சி திச்தேவர் இப்பச்சிலம்பின் மங்கை தன்னோடுஞ் 
சேர்வார்சாணாணீள்சபிலைத்திசழ்தருபரிசதெலாஞ் 

சந்தித்சேயிர் சப்பார்சனங்கணின் நுதங்களுற் 

ருமேகாணாவாழ்வாரததகவுசெய்சவன தடங் 
கர்தத்தாலெண்டிக்குங்கமழர் திலங்குசர் தனக் 

காடார்பூசார்சீர்மேவுங்கமுமலவளஈகசே, (௪ 

க-ந் திர. திருத்தநமபுரம் பண்-யாழ்ழரி. 

மாதரா்மடப்பிடியு-மட-வன்ன முமன்னதொர் 

ஈடையுடைம்மலைமகடுணையென மூழ்வர் 
பூகவினப்படைகின்-றிசை-பாடவுமாடுவ 

ரவர்படர்சடைநெடு-முடியதோர்புனலர் 

வே. தமொடேழிசைபா-டுவ-ராழ்கடல்வெண்டிரை 
யிரைச்நுரைசரைபொருது-விம்மிகின் உயலே 

சாதவிழ்புன்னைதய-கும-லர்ச்சிறைவணைடமறை 
யெழில்பொழில்குயில்பயில்-தருமபுரம்பதியே. (a 

௨-ந் திந. திநக்கேதாரம் பண்-சேவ்வமி, 

சொண்டரஞ்சுங்களிறும்மடக்சச்சரு ம்பார்மல 
ரிண்டைகட்டிவழிபாடுசெய்பும்மிடமென்பரால் 
வண்டுபாடம.பிலாலமான்கன் று துள்ளவவரி 
கெண்டைபாயச்சுனைநீலமொட்டலருங்கேதாரமே. (௩' 

க-ந் திர. திருவீழிமீழ?ல திருவிராகம் பண்-நட்டபாடை, 
செமலிகரியுரிசெய்தசிவனுறைதரு இருமிழலையைமிகு 
தனமனர்ரிரபுரசசரிறைதமிழ்விரசன துரையொருபது



௬0 சைவத் திருநெறிப் 

மனம௫ஏழ்வொடுபயில்பவரெழின்மலர்மகள்கலைமகள்சயமச 
ளினமலிபுகழ்மகளிசைதரவிருகிலனிடையினிதமர் வரே, (௪) 

௩-ந் தீந. திநப்பனந்தான் பண்-பஜ்சமம், 

சண்பொலிெ ற்றி.பினான் நிகழ்கையிலொர்வெண்மழுலான் 
பெண்புணர்கூறுடையானமிகுஃ)டைமால் விடையான் 
விண்பொலிமாமதிசேர்தருசெஞ்சடைவேதியலூர் 
தண்பொழில்குழ்பனர்சாட்டிரு த்சாடகைமீச்சரமே, ௫) 

௩-ந் திந. தீரநேலவேலி பண்-சாதாரி. 

மரர்தவைமர் திரமறுமைன்னெ றியவைமற்றுமெல்லா 
மருச் துயர்செடுமவர்காமமேசிர்ை தசெய்ஈன்னெஞ்சமே [பூஞ் 
பொருசர்துதண்புறவினிற்கொன்றைபொன்சொரிதரத்துன் றுபைம் 
செருச்திசெம்பொன்மலர்திருசெல்வேலியுறைசெல்வர்தாமே (௬) 

௩-ந் திர. திநவாலவாய் தீநடுயமகம், 

அலநீழலுசர்ததிருக்கைமேயானடாடலுகச் ததிருக்சையே 
பாலி?னர்மொழியாளொருபங்கனேபாதமோ தலர்சேர்பு/பககனே 
கோலநீறணீமேதகுபூதனேகோதிலார்மன மேவியபூதனே 
யாலகஞ்சமுதுண்டகளத்தனேயாலவாயுறையண்டர்களத்தனே. () 

௩-ந் திந திரக்கோணமாமலை பண்-புறநீர்மை, 

நிரைகழலரவஞ்சிலம்பொலியலம்புநிமலர்நீறணிதிருமேளி [ர் 

வரைகெழுமகளோர்பாசமாப்புணர்ர் தவடிவினர்கொடியணிவிடைய 

கரைகெழுசர்துங்காரசர்பிளவுமளப்பருங்கனமணிவரன் றிக் 

குரைகடலோ தடித்திலங்கொழிக்குங்சோணமாமலையமர்ர்தாரே, () 

இருநாவுக்கரசு நாயனார். 

௪-ந் திர. திநவாநர்ப்படிமோழி பண் - காந்தாரம், 

மெய்யெலாம்வெண்ணீறுா£ண்ணித்தமேனியான்ருடொழாசே 
யுய்யலாமென்றெண்ணியுறிதாக்ெெபுழிதர்தென்னுள்ளம்விட்டுக் 
கொய்.புலாமலர்ச்சோலைச்கு.பில்உூ.வம.பிலாலுமாரூரரைச் 
சையினாற்றொழாதொழிர் துசனிபிருக்சச்சாய்சவர்ர்தசள்வனேனே.



பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு. ௬௧ 

௪.ந் திர. திநத்தறுக்கை திருநேரிசை. 

தழைத்ததேராத்இபின்£ழ்த்தாவாமணலார்கூப
்பி 

யழைத்தஙசேயாவின்பாலைச்சறர்துகொண் ட
ாட்டக்கண்டு 

பிழைத்,ததன் ருதைதாளைப்பெருஙகொடுமழுவா
ல்லி சச் 

குழைத்ததோரமுதமீர்தார்குறுக்கைலீரட்டனா
சே. (௧௧) 

௪.ந் திர. கோயில் திநவிநத்தம். 

செய்ஞ்ஞின் றரீலமலர்சன் றதில்லைசசிற்றம்பலவன் 

மைஞ்ஞின் றவொண்கண்மலைமகள்க ண்டுமகிழ்ர் துநிற்க 

கெஞ்ஜின்நெரியும்விஎக்கொத்தரீலமணிமிடற்
றான் [னே 

கைஞ்ஞின் றவாடல்கண்டாற்பினனைக்கண்கொண்டுகாண் பதென் 

௫-ந் திர திநச்சிராப்பள்னி திருக்தறுந்ததோகை, 

தா.புமாயெனக்கேதலைகண் ணுமாய்ப் 

பேயனேனையுமாண்டபெருஈ்தகை 

தேயகாதன்சராப்பள்ளிமேவிய 

நாயனாரெனாம்வினைராசமே. (௧௩) 

௬-ந் திர. திருப்புகலூர் திருத்தாண்டகம். 

எண்ணுகேனென்சொல்லியெண் ணுகேனோ 

வெம்பெருமான் நிருவடியேயெண்ணின ல்லாற் 

சண்ணிலேன்மற்றோர்களைசணில்லேன் 

கழலடியேகைதொழுதுசாணினல்லா 

லொண்ணுளேயொன்பதுவாயில்வைத்தா 

யொக்கவடைக்கும்போ துணரமாட்டேன் 

புண்ணியனேயுன்னடிக்சேபோதுகன்மேன் 

பூம்புக லூர்மேவியபுண்ணியனே. (௧௪) 

௮ங்கமேபூண்டாயன லாடினா 

யாதிரையாயானிழலாயானேழார்ர்தாய் 

பங்கமொன் நில்லாதபடர்சடையினாய் 

பாம்பொடுதிங்சள்பகை தீர்த்தாண்டாய் 

சங்கையொன் நின் றியேதேவர்வேண்டச் 

சமுத்தாத் துஞ்சண்சொலாமூவாச் 
சில்கமேயுன்னடிச்கேபோதுகன்றேன் 

திருப்புசலூர்மேவிபதேலே த்வே. (s@)



சைவத் திருதெறிப் 
பையரவக்சச்சையாய்பால்வெண்ணீ தராய் 

பளிக்குக்குழையினாய்பண்ணாரின்சொன் 

மைவிரவுகண்ணாளைப்பாகங்கொண்டாய 

மான்மறிச்கையேர் இனாய்வஞ்சக்கள்வ 

ரைவரையுமென் மேற்றரவறுத்தா 

யவர்வேண்டுங்காரியமிங்காவ தில்லைப் 

பொய்யுரையாதுன்னடிச்கேபோதுகின்றேன் 

பூம்புசலூர்மேவியபுண்ணியனே, 

தெருளாதார்மூவெயிலுச் தயில்வேவச் 
சிலைவளை த கசசெங்கணையாற்செத்றதேவே 

மருளாதார்தம்மன த்தில்வாட்டச் தீர்ப்பாய் 
மருர் தாய்ப்பிணிஇர்ப்பாய்வானோர்ச்சென் று 

மருளாதயா தியாய்வேதமாகி 
யலர்மேலானீர்மேலானாயர் துங்காளுப் 

பொருளாவாயுன்னடிக்கேபோதுசன்மேன் 
பூம்புகலூர்மேவியபுண்ணியனே. 

நீரறுசெஞ்சடைமேனிலாவெண்டிங்க 
ணீங்காமல்வைத் துகர்.தநீதியானே 

பாபேறுபடுதலையிற்பலிகொள்வானே 
பண்டனங்கசைப்பார்த்தானேபாவராசா 

காரேோறுமுகலனையசண்டத்தானே 
கருககைச்களித்துரிவைக தறப்போர்த்த 

போரேறயுன்னடிச்சேபோதுகன்றேன் 
பூம்புகலூர்மேவியபுண்ணியனே. 

விரிசடையாய்வேதியனேவேததோ 
விரிடொழில்குழ்வெண்காட்டாய்மீயச்சூராய் 

இரிபுரங்களெரிசெய்தசேவதேவே 
இருவாரூர்த்திருமூலட்டான மேயாய் 

மருவினியார்மன த துளாய்மாகாளத்தாய் 
வலஞ்சுழியாய்மாமறைச்சாட்டெர் தாயென் றும் 

புரிசடையாயுன்னடிச்சகேபோ தடன்மேன் 
பூம்புகலூர்டேவியபுண்ணியனே, 

(aa) 

(௧௭) 

(௪௮) 

(௧௧)



பன்னிகு திருமுறைத் இரட்டு. 

சேவார்ச்2ே சவனைச்தேவரெல்லார் 

இருமுடிமேலலரிட்டுத்தேடிநின்று 

காவார்ர் தமறைபாடிஈட்டமாடி 

Bren ips cdl இரனும்மகிழ்ஈ துபோத்றக் 

காவார்ர்தபொழிர்சோலைச்கானப்பேற்றாய் 

கமுக்குன் ஐத் துசசியாய்கடவுளேகின் 

பூவார்ர்தபொன்னடிக்கேபோதுகன்றேன் 

யூம்புக லூர்மேவியபுண்ணியனே, 

'சநெய்யாடிரின்மலனேநீலகண்டா 
நிறைவுடையாய்மறைவல்லாய்நீதியானே 

GO DWTS cin மடவாள்பாகத்தானே 
மான்றோலுடையாயம௫ழ்ர் துநின்றாய் 

சொய்யாகெவிளககொன்றைமாலை 
கொண்டடியேனானிட்கெகூறிகின்று 

பொய்யாதசேவடிக்கேபோதுஇன்மேன் 
பூம்புக லூர்மேவியபுண்ணியனே 

துன்னஞ்சேர்கோவண ச்தாய் தாயநீற்ராய் 
துதைர் திலங்குவெண்மழுவாள்கையிலேர்தித 

கன்னனை.பு்கண்மதியும்பாம்பும்நீருஞ் 
சடைமுடிமேல்வைத்துகர்ததன்மையானே 

யன்னஈடைமடவாள்பாசச்கானே 
யக்காரம்பூண்டானேயா தியானே 

பொன்னங்கழலடிக்சேபோதுன்றேன் 
பூம்புக லூர்மேவியபுண்ணியனே. 

ஒருவனையுமல்லாதுணராதுள்ள 
மேணர்ச்இத்தடுமாற்றச் அள்ளேநின்,ற 

விருவரையுமூவரையுமென் மேலேவி 
யில்லாசசரவறுமாய்சக்சல்லேனே லச் 
நவரைசூழ்கானலிலங்சைவேச்சன் 
சடுர்தேோர்மீேகோடாமைச்சாலாச்செற்ற 

பொருவரரையாயுன்ன டிச்கேபோதுெ்றேன் 
பூம்புகலூர்மேவியபுண்ணியனே, 

(2-0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௩௩.)



சைவத் திருநெறிப் 

சு.ந்தரமூர்த்திநாயனார். 
எ-நீ தீந. தீநவாநர் பண்-சேந்துநத்தி. 

மீளாவடிமையுமச்சேயாளாய்ப்பிறரைவேண்டா! 
மூளாத்தீப்போலுள்ளேசனன்றுமுகத்தான்மிக£ 
யாளாயிருக்குமடியார் சங்களல்லல்சொன்னக்கால 
வாளாங்கிருப்மீர் திருவாரூரீர்வாழச் துபோதீரே, (௨௪) 

ா-ந்திர.திநத்ேதோண்டத்தோகைபண்-கோலலிக்கேளவா ணம், 
பத கராய்ப்பணிவார்சளெல்லார்ச்குமடியேன் 

ப.ரமனையேபாடுவாரடியார்க்குமடியேன் 
சித்தச்தைச்சவன்பாலேவைத்தார்க்குமடியேன் 

நிருவாரூர்ப்பிறர் தார்களெல்லார்க்குமடியேன் 
முப்போதுர் திருமேனிதீண்டுவார்க்கடியேன் 

மூழு£றுபூசியமுனிவர்க்குமடியே 
னப்பாலுமடிச்சார்ர் தவடியார்ச்குமடியே 

னாரூ ரனாரூரிலம்மானுச்காளே, (௨௫) 

மன் ஸியசீர்மறைகாவனின் றஷர்ப்பூசல் 
வரிவளையாண்மானிச்குசேசனுக்குமடியேன் 

தென்ன எனாயுலகாண்டசெங்கணுர்க்க டியேன் 
இருநீலகண்டத்துப்பாணனார்க்கடியே 

னென்னவழமமைரனடியேயடைச்திட்டசடைய 
னிசைஞானிசகாதலன்றிருசாவலூர்ச்சோ 

னன்னவனாமாரூரனடிமைகேட்டுவப்பா 
ராரூரிலம்மா னுச்சன்்பராவாரே, (௨௬) 

மாணிக்கவாசகசுவா மிகள். 
௮-ந் திர. திருவாசகம், ௮ச்சோப்பதிகம், 

மு.த்திசெறியறியாதமூர்ச்சரொடுமுயல்வேனைப் 
பத் திரெறியறிவித்துப்பழவினைகள்பாறும்ண்ணம் 
திச்சமலமறுவித் துச்சிவமாச்சயெனையாண்ட 
வச்சனெனக்கரறுளியவாறுர்பெறுவாரச்சோவே. (௨௦ 

௮-நீ திந. தீநக்கோவையார், 

சாரணிக ற்பகற்க ந்மவர்ரற்றுணைபாணரொச்ச 
ரணி௫ர் சாமணியணி இல்லைச்?வனடிச்சுச் 
தாரணிசொன்றையன்ற்ச்சோர்தஞ்சம்சநிதிவிதிசே 
ரூருணியு்தவர்ச்உரன்மற்றியாவர்ச்குமூதியமே, (௨௮)



பன்னிரு திருமுறைத் இரட்ட. ௬௫ 

௩-ந் திந. திருவிசைப்பா, தீநவாநர் பண் - பஜ்சமம். 

பத்தியாயுணர்வோரருளைவாய்மடுத்துப் 

பருகுதோறமுசமெொர்ச் sansa 
இத தியாவிருக்குர்சேவர்காளிவர்தச் 

இருவுருவிருச் தவாபாரீர் 
ச.த்தியாய்ச்சிவமாயுலகெலாம்படைச்த 

சனிமுழுமுதலுமாயதற்கோர் 

வித் துமாயாரூராதியாய்வீதி 

விடஙகராய்ஈடங்குலாவினமே, 

௩-ந் திர. தீரப்பலலாண்டூ,கோயில் பண் - பஜ்சமம். 

நரார்வர் தா.ரமரர்குழாத் தலணியுடையா திரைராள் 
ா.ராயணொடுநான் முகனங்கியிரவியுமிர் திரனுர் 
2தரார்வீதியிற்றேவர்குழாஙகடிசையனைத் துகிறைர் து 
சாரார்தொல்புகழ்பாடி.புமாடியும்பல்லாண்டுகூறுதுமே (nw 

௧௦-ந் திர. திநமநீதீரம். 

மாலைவிளக்குமதியமும்ஞாயிறும் 

சாலவிளச்குர் சனிசசுடரண்ணலுள் 

ஞானம்விளக்கயெரா தீனென் ஓுள்புகுர் 

தூனைவிளக்கியுடனிருர் தானே, (௩௪ 

கக-ந் தீர. சிவபெநமாஃ் திரவிரட்டைமணிமாலை. 

இங்கைமறிச்சவராலவியுண் ணுமவ்வானவர்கள் 

ரங்கைமறிச்சறியார்தொழுதேநிற்பர் சாழ்சடையின் 

ரங்கைமறிச்தணவப்பணமாசணக்கங்கணத்தின் 

சசங்கைமறித்திர விற்செவனொடுர் திருஈட்டமே. (௩௨) 

௧௨-ந் திர. திநத்தொண்டர் பெரியபுராணம், 

மமவாமையானமைத்சமனக்கோயிலுள்ளிரு த்தி 
பூதலாதிதனையுணருமொளிவிளச்சுச்சுடமே்றி 
பிறவாதவானர்,சமெலுர் தருமஞ்சனமாட்டி, 
பதவாணர்க்சன்பென்னுமமு,தமைத்தர்ச்சனைசெய்லார், (௩௩ 

இருச்சிற்றம்பஷ் 

அவது






